


POJ:oVNfcTVO A ODDYCH

Výstava, ktorá zaujala nielen o~bornú verejnost

Vábi ci opät
dominovali

Koncom januára tohto roku (18.-21.1.)sa v bratislavskej Inchebe v rámci
výstavy o turistickom ruchu a gastronómii opät uskutocnila aj výstava
Polovníctvo a oddych.

Vítazi 3. majstrovstiev Slovenska juniorov vo vábení zveri. ZI'ava T. Minich, P. Laucek
a K. Tomajko.

Pol'ovnícka cast výstavy vzbudzovala vel'-
ký záujem návštevníkov, ved si v nej moh-
li pozriet expozície firiem ponúkajúcich služ-
by a tovary spojené s pol'ovníckou cinnostou
- úpravy zbraní, optiku, ukážky umenia pre-
parátorov, polovnícke oblecenie, rezbárske
a calúnnické práce, návrhy pol'ovníckych in-
teriérov a nábytku. Zastúpení boli aj vydava-
telia a predajcovia pol'ovníckej literatúry, me-
dzi ktorými, samozrejme, nechýbal ani stá-
nok Vydavatelstva PaRPRESS, s. r.o., a re-
dakcie casopisu Pol'ovníctvo a rybárstvo.

Návštevníci" našli
aj expozície lesníc-
kych škôl a ucilíšt
a Pol'ovníckehomú-
zea vo Svätom An-
tone. .

ZLATÝ KLINEC
PROGRAMU

Zlatým klincom
.sobotnajšieho prog-
ramu boli 3. maj-

~--
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Pernaté dravce vzbudzovali pozornost aj nepol'ovníckej v.erejnosti.
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Vábicskúsútaž sledóvali so záujmom aj
usporiadatelia iných podujatí.

criedu jeleníc, jelena vyhrážajúceho sa sú-
perovi, hlas rujnej srny, plac srncata, hlas
diviaka a vrieskanie zajaca.

Na základe hodnotenia sútažiacich troj-
clennou porotou si prvé miesto vybojoval
Peter Laucek s celkovým poctom 110bodov
zo 126 možných. Na druhom mieste skoncil
Tomáš Minicha na tretom sa umiestnil Ka-
milTomajko.

PÚTAVÉ SPRIEVODNÉ AKCIE
Pozornost návštevníkov pútali rozlic-

né sprievodné akcie, ktoré prebiehali v po-
l'ovníckejexpozícii. Ukážky výcviku perna-
tých dravcov mladýmisokoliarmia dievcina-
mi z rôznych kútov Slovenska, oblecenými
v.súcasných pol'ovníckycha lesníckych ka-
mizolách, alebo v dobových sokoliarskych
kostýmoch boli vel'mipôsobivé a pritahovali
aj nepol'ovníckuverejnost.

V sprievodných akciách dominovala
Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici,
ktorej poslucháci zabezpecovali popri soko-

PaRPRESS

o knihy PaRPRESSu bol záujem.

strovstvá Slovenska
juniorov vo vábení
zveri o putovný ~o-
hár Hubertlovu. Str-
nást mladých adep-
tov si zmeralo sily
v siedmich vábics-
kých disciplínach.
Napodobnovali hlas
mladého jelena hla-
dajúceho jelenice,
jelena ovládajúceho

liarstve ukážky dodržiavania pol'ovníckych
zvyklostí a tradícií prezentáciou výradu ulo-
venej zveri a vystúpeniami lesniciarov. Vel-
mi milo pôsobila sútaž pre najmenších o naj-
krajší obrázok a náucno-poznávací program
pre deti, v rámci ktorého sa ucili rozoznávat
so zaviazanými ocami piesok, bukvu, žalud,
pagaštan, šišky apod. Za to dostali malý
darcek a papierovú celenku s motívom pa-
rohov, takže onedlho sa to takýmito celen-
kami na výstave len tak hemžilo.

Text a snímky m. š.



SOKOLIARSTVO

MATEJ MEZOVSKÝ

Ponáhlal som sa do triedy. Zase som meškal na hodinu. Vtom som
zazrel usmiatu tvár Ing. Štefana Petrikovica, profesora, ucitela
sokoliarstva na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, ktorý
ma chcel zjavne okradnút aj o tých pár sekúnd, ktoré mi ešte.
zostávali.

I

no napokon zostali šiesti: Martin Má-
lek, Dano Haraba, Rišo Nagy, Hubert
Pilát, Filip Weiss a ja. O víza sme žia-
dali vo Varšave, kde nám už vyšliapali

- Mezo, ako je to $ tebou v lete? -
spýtal sa ma. - Pocúvaj, nechcel by si
íst do Kanady? Vieš, dostali sme takú
ponuku od Tóna Moravcíka...

Pocúval som ho zmätený a takmer
neveriacky.

Prezidentovi Slovenského klubu so-
koliarov pri SPZ sa ozval Jacek Strek,
Poliak žijúci v Kanade, ktorý sa už pät
rokov venuje biologickej ochrane cu-
coriedkových plantáží a cerešnových
sadov pred vtákmi spôsobujúci mi ško-
dy na úrode pomocou sokoliarsky ve-
dených dravcov. Potreboval I'udí pre
svoju firmu s prilieh~vým názvom Bird
Busters Pest Management (vp vol'nom ,.

preklade cosi ako "Vyhánaci vtákov
škodiacich v pol'nohospodárstve").

Ponuka sa v sokoliarskych kru-
hoch rýchlo rozšírila. Zftujemcom priš-
li predstavit prácu na Cervený Kamen
dvaja mladí Poliaci, ktorí pre Jacka už
nejaký cas pracovali. Slovné informá-
cie dopínala prezentácia fotografií zo
sokoliarskej práce v Britskej Kolumbii.
Boli smé prekvapení, ked sme medzi
sokol mi, cucoriedkami a škorcami uvi-
deli zábery vel'kých ciernych medve-
dov, ktoré sa tam vraj bežne potulujú.
Záujem prejavilo viacero sokoliarov,

chodnícky pol'skí kolegovia. Ešte zma-
turovat, dokúpit nejaké veci a... letí-
me!

PRÁCA V KANADE.
Ponad oceán nám to trvalo okolo

desat hodín. Na letisku vo Vancouveri
nás vyzdvihol Michal, ktorého sme už
poznali .z Cerveného Kamena. Ubyto-
vali nás v slušnom penzióne v mestec-
ku Maple Ridge. Prvých pár dní sme
sa zaúcali do práce a rozlietavali so-
koly, ktoré sa doteraz pokojne prepe-
rovali. Chodievali sme už na farmY'vna
ktorých sme neskôr mali pracovat. Cu-
coriedky boli ešte zelené, nám zostá-
valo ešte pár dní, ale u~ vtedy sa ob-
javovali krdle škorcov. Casto sme bo-
li spolu vonku aj celý den a tak sme
sa mali možnost zoznámit s kolegami.
Dovedna nás bolo šestnást sokoliarov,
z toho osem Poliakov, dvaja Indovia
a zvyšok sme tvorili my. Sokoly sme
rozlietavali, cvicili ich a neskôr sme za-
cali budovat drevené veže (platformy),
na ktorých sme postavili stany. Boli
dost vysoké, takže dobre chránili drav-
ce pred kojotmi, ktorých bolo všade pI-
no. Videli sme ich len zriedka, lebo sú
plaché, ostražité a inteligentné. Strieh-
nu v rôznych krytoch a k vyhliadnutej
korfsti sa približujú vedl'ajším radom
cucoriedok. Vedia takto ulovit hus ale-
bo kacku a sokol, ktorý sadne na zem
s koristou alebo vábidlom trochu dalej
od sokoliara, je pre ne tiež zaujímavý.
Stan na drevenej veži chránil dravca
a sokoliara pred slnkom; ktorému sa
z oblohy vel'mi nechcelo. Pocasie bolo
dost teplé, aj ked sme boli o cosi se-
vernejšie od Slovenska. Horúcavy boli
niekedy neznesitel'né, naštastie zacal
vždy na obed od oceánu fúkat chlad-
ný vetrík. Každý sokoliar mal väcšinou
dva dravce, za ktoré bol zodpovedný.
Staral sa o ne po stránke výcviku, lie-
tania, kondície, bezpecnosti, vody, kr-
menia a umiestnenia. Dravce sme po-
užívali striedavo. Jedného bral soko-
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liar lietat a druhý bol v tom case na
drevenej veži. Po dolietaní sa dravce
vystriedali, aby si jeden z nich oddý-
chol. Sokoly sme nenechávali lietat dI-
ho, ved niekedy ich bolo treba púštat
až pätnástkrát denne, a to i v najväc-
šej horúcave. Boli vycvicené tak, aby
útocih na vábidlo (atrapa koristi). Ne-
bolo to však klasické lovecké vábidlo,
aké používajú európski sokoliari, ale
modifikáci a arabského vábidia na pa-
lici.

Vi"ÁCIA KONKURENCIA
Hrozbou pre naše sokoly boli di-

vé orliaky bielohlavé, myšiaky cerve-
nochvosté a jastraby Cooperove (Coo-
per hawk). Všetky tieto dravce sa v Ka-
nade vyskytujú v hojnom pocte. Naj-
väcšie starosti nám spôsoboval orliak
bielohlavý, preto sme nikdy nepúštali
naše dravce, ked bol na oblohe. So-
koly pri jeho útoku hl'adajú záchra-
nu v úniku a nás by zbytocné hl'ada-
nie dravca odplašeného orliakom urci-
te netešilo. Stalo sa však, že na farmu
doletel krdel' škorcov a orliak zároven.
Vtedy sme boli v dileme, ci pustit so-
kola na škorce, ktoré zvrchu "strážil"
orliak. Jastrab Cooperov bol ten lep-
ší prípad. Odvtedy, ako zavítal do sa-
du, mal sokoliar aspon na chvíl'ku po-
koj od dotieravcov. No na jednej vel'kej
farme mali vtáky zrejme asi dvojme-
sacnú konferenciu a boli také drzé, že
nahánali aj jastraby Cooperove, nielen
naše sokoly. Vlastne sa im ani necudu-
jem, ved ich tam bolo niekol'ko desia-
tok tisíc. Chalanom na tejto farme už

. takmer šibalo. "Lietali" vel'akrát denne,
pražilo slnko, všade bol prach a mu-
seli byt stále na nohách kvôli Indovi,
ktorý tam robil manažéra a chcel, aby
sokoliari fungovali nonstop. Ku koncu
zberu sa ale situácia zlepšila a dalo sa
aj na chvíl'u vydýchnut.

Veža slúžila sokoliarovi aj ako roz-
hl'adna. Na každej farme bol väcšinou
jeden, no na väcšej farme ich bolo aj

viac. Na väcších farmách mal sokoliar
aj auto alebo 'štvorkolku. Okrem soko-
lov sme pracovali aj s harrismi - ka-
núrmi okrúhlochvostými. Tie sa dob-
re uplatnili v prízemnej casti cucorie-
dok a medzi stromami v cerešnových
sadoch. Harrisy nahánali strach naj-
mä red robinom (americký druh droz-
da) a cow birdom (cierny vták vel'kos-
ti drozda). Vel'a sokolov, s ktorými sme
pracovali, boli krížence. Pre mna bo-
li zaujímavé najmä perliny (krížen-
ce sokola kobca a sokola stahovavé-
ho) a altajský poddruh sokola rároha.
Svoje caro mali aj sokoly pol'ovnícke,
ale tie sa na "pest control" (v našom
prípade plašenie vtákov) nepoužívali.
Najmilším vtácikom mi bola moja Ice
(kríženec sokola pol'ovníckeho a so-
kola tmavého). Ice bola vel'mi múdra
a dobre lietala, ale musel som sa k nej
správat citlivo. Obl'úbil som si aj harri-
sa, ktorého som nazval Maurice. Mo-
jím osudom však nemali byt cucoried-
ky. Hned v prvých dnoch práce som
odišiel, s dvoma Poliakmi do Okana-
ganu (oblast v okolí jazera Okanagan
asi 400 km od našej základne v Maple
Ridge). Pracovali sme v cerešnových
sadoch, kde najväcšie škody' spôso-
bovali red robiny. Strážil som dva sa-
dy. Oba však boli prehl'adné a tak som
nemal s prácou problémy. Všetci sme
mali autá. S prácou v Kanade som bol
nadovšetko spokojný. Neodniesol som
si so sebou len tých pár dolárov, ale
aj množstvo sokoliarskych poznatkov,
ktoré sa peniazmi nedajú vyjadrit. Bu-
dúce leto chcem opät prežit v Kanade.
Už teraz sa na to teším a som predo-
všetkým zvedavý na mojich zverencov
Ice a Mauricea.

Som presvedcený, že vytvárat dob- . I
rú mienku o Slovenskom klube soko-
liarov pri SPZ, nielen u nás doma, ale
aj v zahranicí, je mimoriadne dôležité.
Náš pobyt v Kanade k'tomu urcite vý-
znamne prispel. '

Snímky Daniel Haraba

Skvosty
I slovenskej prírody

Láska k prírode môže mat viacero
podôb - niekedyje spontánna a krát-

I kodobá, inokedy sa prehlbuje vekom.
I

I UJozefa Ferenecaide takmer o vášen.

Celý život som obdivoval milovníkov
I zveri, ktorí dokázali vstat zavcas rána

z teplej postele a dlho pred brieždením už
I sediet nepohnuto niekde v mraze na po-

sede. Väcšinou to robili v úsilí vidiet ale-

bo ulovit zver. Sú však aj takí, a to sú foto-
I grafi prírody, ktorí chcú zachytit okamih. života dravca, súmrak, ranné zore, lúc vy-
r chádzajúceho slnka prenikajúceho kvap- I

: kou rosy na steble trávy, žblnkot riavy ci
pohyb pierka letiaceho vtáka. Nezaujíma I

ich divina. Zaujíma ich krása a zachytenie
momentu v chode casu. Problémje v tom,
že ich pracoviskom nie je ateliér, ale vol-
ný revír. Na zver musia vyckávat hodiny

I až dni, potrebujú mat k tomu svetlo, ne-
: konecnú trpezlivost, skúsenosti a vysoko

kvalitné fotografické prístroje. Kto chce, I
nech si to vyskúša a príde na to, že je naj-
menej desatkrát lahšie zver ulovit, ako.

I zvecnit na kvalitnej snímke. Takým je Jo-
zef Ferenec, clovek zalúbený do hory.

Dvadsatrocné fotografické úsilie Joze-
I fa Fereneca, nášho stáleho dopisovate-

la, prinieslo svoje plody. Jeho nevšedné'
I snímky zveri a slovenskej prírody pravi-
I del ne uverejnuje nielen casopis Polovníc-

I tvo a rybárstvo, ale aj iné periodiká, rov-
nako ako polovnícke kalendáre. V decem-
bri minulého roku vydal knihu Skvosty

I slovenskej prírody. Samotnú knihu však
možno nazvat skvostom, ktorý obohatil
slovenskú polovnícku literatúru o novú I

. dimenziu. Nádherné momentky zo živo-
: ta zveri dopInajú texty autora, z ktorých
I je zrejmájehohlbokáznalostprírodných

zákonitostí.
mš
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