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NAJRÝCHLEJší
NA SVETE

Sokoliarom najviac impo-
nujú najmä letové a lovecké
vlastnosti sokola stahovavé-
ho. Všeobecne sa pokladá za
najrýchlejšieho stavovca na
Zemi a táto mienka má sku-
tocne svoje racionálne pod-
klady. Pokusom zmerat jeho
rýchlost pri útoku na korist sa
venovali viacerí vedci, teoreti-
ci alebo praktici z radov soko-
liarov.

Polemiku okolo porovnáva-
nia rýchlosti letu sokola sta-
hovavého a sokola rároha sa
pokúšal vyriešit v 40-tych ro-
koch 20. storocia v Madarsku
Loránt Bástyai. Prvé serióz-
ne výpocty rýchlosti sokolie-
ho letu uviedol zaciatkom 20.
storocia Nemec Hulwersche-
idt. Boli zverejnené v prílohe
Deutscher Falkenorden Ne-
meckých pol'ovníckych no-
vín (Deutscher Jägerzeitung)
a napokon v skvelom, v mno- Schémalovusokolana holubaponadriekuRýn
hom dosial' neprekonanom
diele Dr. Fritza Engelmanna
o dravých vtákoch a sovách, s rozsiah-
lym výkladom problematiky sokoliarstva
"Die Raubvägel Europas".

Z tolito diela cerpá aj tento príspevok.
Uvádza sa v nom, že poštový holub le-
tí rýchlostou 1 000 m za minútu a túto
rýchlost si je schopný udržat aj na dlh-
šej trase (100-200 km). Hulwersche-
idt, ktorý sa opieral o tento údaj, vypo-
cítal u sokolov žijúcich na veži katedrá-
ly v Kolíne nad Rýnom, že pri relatívne
plochomsklonedráhy letu (asi25°), 'za
rovnaký cas, za ktorý holuby preletia
200 m, prekonajú sokoly až 600 m dlhý
úsek! Pokladal pritom za otázne, priam
nepravdepodobné, že museli siahat až

na dno svojich rezerv. K útoku vyrážali
totiž až v tom momente, ked sa ho-
luby nachádzali pri prelete približ-
ne nad stredom rieky Rýn, zrejme
preto, aby ku kolízii nedochádza-
lo nad vodnou hladinou. Podl'a

Hulwerscheidtových meraní
a prepoctov letel sokol rých-
lostou 75 m/s, co zodpove-
dá hodnote 4 500 m/min,
alebo 270 km/h. Za pred-
pokladu, že prenasledo-
vaný holub letí rýchlos-
tou aj vyššou, ako uvede-
ných 1 000 m/min, je vý-
kon sokola fantastický.

Aj v novšej dobe sa tej-
to problematike venovali
viacerí autori; prirodzene
s ovel'alepšími technický-
mi možnostami, coho dô-

kazom bol dokument zahra-
nicnej televízie o meraní rýchlosti
letu sokola pri zoskokoch z teplo-
vzdušného balóna. Pokus prebie-
hal tak, že najprv vyskocil z baló-
na sokoliar s kameramanom. Ked
dosiahli rýchlost vol'ného pádu 250
km/h, dali podnet kolegom do ko-
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ša, aby vypustili sokola, ktorý sa usilo-
val dostihnút svojho sokoliara držiaceho
v ruke vábidlo. Sokol (dospievajúca sa-
mica) ich dostihol vel'mi rýchlo a name-
rali mu pritom rýchlost 288 km/h.

V USA robil vel'mi zaujímavé pokusy
letec, parašutista a sokoliar Ken Frank-
lin. Ako pilot sa casto pohyboval vo
vzduchu, chýbal mu však pritom "pocit
lietania". Ciastocne ho nadobudol až pri
zoskokoch so sokolom. Pri týchto poku-
soch, na ktorých sa zúcastnilo množstvo
pomocníkov, ci už v samotnom lietadle,
pocas zoskoku pri sokoliarovi, alebo bo-
li rozostavení na zemi s vábidlami, pou-
žil postupne dve samice a jedného sam-
ca americkej rasy Fa/co peregrinus ana-
turn, ktorých najprv podrobil špeciálne-
mu výcviku. Pokus sa zacal tak, že z lie-
tadla letiaceho vo výške 3 600 m rých-
lostou asi 100 km/h vypustili sokola. Ten
sledoval lietadlo z nevel'kej vzdialenosti.
Už to je neuveritel'ná predstava! Až po-
tom skákali z lietadla sokoliar, kamera-
mani a pomocníci, obsluhujúci meracie
prístroje. Z videozáznamov získali jedi-
necné zábery zmien tvaru sokolej silu-
ety vo vztahu k zvyšujúcej sa rýchlosti,
popísali a pomenovali štyri fázy, zacína-
júc "kvapkou" a konciac "zabalenou mú-
miou". Namerali rýchlost vyše 300 km/h,
predpokladajú však, že sokol je schopný
dosiahnut rýchlost až 450 km/h.

SOKOLí ZRAK
Vel'mi zaujímavým fenoménom je so-

kolie oko. Je od nepamäti pojmom a sy-
nonymom zaužívaným pre ostrý zrak.
Krása sokolieho oka dala zas podnet na
pomenovanie minerálu "sokolie oko", kto-
rý je formou kremena s uzavretými nezo-
xidovanými ciastockami krokydolitu.

Nás však fascinuje sokolie oko ako
nesmierne výkonný zmyslový orgán.
Priekopnícku prácu s ciel'om zistit, ako

daleko sokol dovidí, vykonal v 30-tych
rokoch minulého storocia nemecký ve-
dec prof. Dr. Bastian Schmid. Najskôr ro-
bil pokusy na zrakových schopnostiach
psov. Profesor Schmid mal k dispozícii
dvoch sokolov stahovavých, "hniezdo-
šov v prvom perí", samicu Irat a samca
menom Onyx. Samica už bola zalovená
na vrany, samca stále držali na vábid-
Ie. Zo zaujímavých výsledkov je vhodné
uviest, že samica reagovala na vábid-
lo na najväcšiu vzdialenost 1 325 m, za
.holubmi sediacimi na poli sa pustila na
1 077 m. Samec Onyx priletel na vábidlo
zo vzdialenosti 1 661 m za obmedzenej
viditel'nosti. Vzdialenosti merali optickým
telemetrom .Zeiss, ktorý si zapožicali
z Geodetického inštitútu Technickej uni-
verzity v Mníchove. Clánok uzrel svetlo
sveta v rocenke "Das grosse Jahrbuch
der Natur" (Vel'ká rocenka prírody) v ro-
ku 1935.

Je to vel'mi zaujímavá vedecká práca,
ale je treba uviest nlekol'ko myšlienok,
ktoré tieto pokusy stavajú do kritického
svetla. Na konci clánku autor uvádza na
porovnanie výsledky, ku ktorým sa do-
pracoval pri pokusoch na 14 nemeckých
ovciakoch, z ktorých sa dva delili o naj-
lepšie výkony - 810 m, ale bez bližšieho
popisu. Kedže autor metodiku spracova-
nia údajov neuvádza, predpokladáme, že
vý~ledné hodnoty z pokusov na sokoloch
nemožno zovšeobecnovat. Sú platné
len pre uvedené dva jedince sokola sta-
hovavélio, ktoré boli za daných podmie-
nok ochotné priletiet na ponúkané vábid-
lo. Dôkaz, že sokol nie je schopný zare-
gistrovat ponúkané vábidlo aj na väcšiu
vzdialenost, totiž autor neposkytuje.

Zdroj: Die Raubvôgel Europas
Snímkaa schéma podl'a .
Die Raubvôgel Europas
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ZO ZNALECKÉHODENNíKA

Vykrádaci
hniezd

Náznaky stredovekých pravidiel ochrany prírody na našom území
datujeme už od základov feudalizmu v 8. storocí, ked cisár' Karol l.
Velký vydal predpis, podla ktorého nesmel nikto zlodejskou
rukou siahnut na zver, lebo ho cakal krutý trest. Samozrejme, išlo
o panovnícku ochranu práva na lov. Akékolvek zásahy don stavali
na roven tažkých zlocinov a nekompromisne ich trestali. Napríklad
na základe patentu Karola VI. pytliakom za trest vypalovali na telo
hanlivé znaky a neskôr, v polovici 18. storocia, Mária Terézia vydala
další patent, podla ktorého sa pytliactvo trestalo nútenými prácami
v okovách alebo vyhnanstvom.

Slovensko pristúpilo k medzinárodným
dohovorom o ochrane stahovavých' dru-
hov vol'ne žijúcich živocíchov, o ochrane
európskych vol'ne žijúcich organizmov
a prírodných stanovíšt, ako aj k dohovo-
ru CITES, ktorého ciel'om je dostat sve-
tový obchod s ohrozenými druhmi živo-
cíchov pod spolocnú kontrolu všetkých
štátov sveta.

Na Slovensku boli stanovené desat až
- viac ako stotisícové spolocenské hodn9-
ty niektorých vzácnych druhov, ktoré sa
môžu podl'astupna ohrozenia a ochrany
zvýšit až o 300 %, no zdá sa, že mno-
hých ani to neodradzuje. Dorazil k nám
bezohl'adný a rafinovane organizovaný
vandalizmus vykrádacov hniezd vzác-
nych vtákov. Podl'aniektorých indícií ide
o vel'ké peniaze a tento obchod asi sia-
ha až za hranice. Ak spojíme ohnivká re-
taze úcastníkov a spolupáchatel'ovv na-
sledujúcom prípade, ich spojnica vedie
z lokalít jednej CHKO na severe Sloven-
ska cez celé územieaž najuhovýchodnú
štátnu hranicu.

Nenápadný, vraj vášnivý fotograf živej
prírody, mal zorganizovaných výrastkov
rôzneho veku, ktorí potajomky pozoro-
vali lesné dolinky, bralá a útesy a podá-
vali mu informácie, kde hniezdia vzác-
ne dravé vtáky. Chlapcov za dobré in-
formácie patricne odmenoval, cím - stú-
pala ich ochota spolupracovat a pritom
zrejme ani netušili, že sú ohnivkom v pá-
chaní trestných cinov. Fotograf si aj na-
fotil miesta, ktoré chlapci vypozorovali
a obcas za nocnej tmy nazrel do hniezd,
aby vedel, co sa v nich nachádza. Na to
bol "vyzbrojený" kvalitným fotoaparátom
a horolezeckým vybavením, ku ktoré-
mu patrili laná, skoby, náradie a aj hel-
ma s bodovým osvetlením. Ku hniezdam,
kam sa nedalo vyliezt, sa spúštal na la-
ne a na potrebných miestach mal zatl-
cené maskované skoby, aby sa v pravý
cas nezdržiaval a zbytocne nerušil. Vie-
dol si evidenciu o tom, v ktorom hniezde'
je kol'kovajícok, kedy a kol'ko sa vyliahlo
mládat a informácie posielal mobilom na
druhý okraj Slovenska, vyššie postave-
nému kumpánovi tejto vykrádacskej zlo-
cineckej skupiny.

Ochranári boli bdelí, možno sa cosi
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kej ceste nastalo na polícii vybal'ovanie.
V jednom špeciálnom termovaku boli
mládatká vzácneho sokola stahovavého
a v druhom malé krkavce. V aute bol ho-
rolezecký výstroj, pod sedadlom malo-
kalibrový revolver. Pri domovej prehliad-
ke u fotografa našli kompletnú fotografic-
kú dokumentáciu so zakreslenými hniez-
dami aj z predošlých rokov, evidenciu
o poctoch a druhoch vykradnutých vajec
a mládat a aj o niektorých platbách, kto-
ré za takýto lup zinkasoval od svojho ju-
hoslovenského chlebodarcu.

Policajti obvinili zadržaných z trest-
ného cinu porušovania ochrany rastlín
a živocíchov podl'a § 305 Trestného zá-
kona a nakol'ko krkavec cierny je pol'ov-
nou zverou, aj z trestného cinu pytliactva
podl'a § 310 TZ.

Do konania vstúpil znalec, ktorý stano-
vil okrem iných skutocností aj spolocen-
skú hodnotu odchytených mládat. Uvie-
dol, že vzhl'adom na popísaný význam
druhov, stupen ohrozenia, medzinárod-
nú ochranu, ochranu územia a skutoc-
nost, že nepovoleným odchytom mládat
krkavca cierneho a sokola stahovavého
došlo k narušeniu ich prirodzeného vývi-
nu v CHKO, kde je ich prirodzený výskyt,
pokladal za plne opodstatnené zvýšit ich
spolocenskú hodnotu na suma sumárum
takmer devätstotisíc korún.

dozvedeli od miestnych chlapcov - po-
zorovatel'ov, možno konali z vlastnej in-
tuície, ale zacal sa im nepozdávat za-
pálený fotograf, ktorý do terénu prichá-
dzal až z druhého okresu. A ked zistili,
že z dolín tu i tam odchádza v nocných
hodinách, ba ktorýsi videl blikat v skalnej
stene pred polnocou svetielko, podozre-
nie vzrástlo. Spojili sa s políciou a zaca-
li v dolinách organizovat pravidelné uta-
jené služby. V hniezdach mládatá doras-
tali, vyvíjali sa dobre a bolo potrebné,
aby ich ustrážilido , , , .
casu, ked' majú na Mladesokolystahovavenahmezde
vlastných krídlach
opustit hniezdo.
A podarilo sa.

Vecer zastalo na
kraji dediny nená-
padné auto z juž-
ného okresu. Dva-
ja mladíci sa z ne-
ho pobrali, každý
s plecniakom, do
lesnej doliny. Na
skalách zablika-
lo svetielko a och-
ranárske srdce' sa
rozbúšilo. Je tu ten
pravý cas a príleži-
tost spocítat van-
dalom, zlodejom,
škodcom a kšeftá-
rom všetko, co na-
páchali. Policajti
dostali signál a za-
cali akciu.

Nenápadné au-
. to vychádzalo z de-
diny okolo polnoci.
Spoza posledné-
ho domu mu skrí-
žilo cestu policaj-
né vozidlo, zasvie-
tilo cervené svet-
lo a ostatné už bo-
lo vecou policajnej
rutiny. Zacvakli pu-
tá, vykrádaci pre-
sadli do auta, kde
im nad hlavami za
mriežkou vrcal poli-
cajný pes a po krát-
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