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Pri Kežmarku sa stretli chlapi s najväcšími vtákmi

Najprirodzenejší lov -
orol rozprestrie svo-
je majestátne krídla,

vznesie sa z pánovej rukavice
a vrhne sa za líškou. Líška je
zdravá a mocná, šance sú pät-
desiat na pätdesiat. Jej silné
zuby a ostré pazúry môžu orla
poriadne dokatovat. Aj on si to
uvedomuje. Naletí na líšku, ale
ked prehodnotí svoje šance, ne-
chá ju bežat. Nepríjemné zra-
nenie by ho v prírode stálo ži-
vot. Ani ak by bol na mieste líš-
ky zajac, neznamenalo by to

automaticky jedna nula pre or-
la. Zajac dokáže rýchlo bežat
a kl'uckovat, jednoducho velké-
~u vtákovi unikne.

Dravec by mohol teraz odle-
tiet za novým, slobodným ži-
votom vo svojom prirodzenom
prostredí. No neurobí tak. Po-
kojne caká, kým k nemu príde
jeho pán, a na zavolanie prile-
tí na ruku v sokoliarskej ruka-
vici. Potom si nechá založit na

Symbol moci: 0rol je silné
a ušlachtilé zviera.
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Mama: Miroslav Micenko s orlicou [rou, matkou mnohých orlov chovaných na Slovensku v zajatí.

Sokoliari vo svete
Dvakrát do roka križu-

jú prepelice tuniské
mestecko Al Aouaria - na
jesen odlietajú na zimo-
viská, na j ar sa vracajú
spät do Európy. Dva-tri
týždne pred nimi tiahnu
rovnakou trasou krahul-
ce. Tuniskí sokoliari sa na
obdobie jesennej migrácie
tešia celý rok, môžu totiž
predvádzat svoje lovecké
umenie a navyše zadová-
žit mäso pre rodinu. Kra-
hulca si odchytia z príro-
dy a dva týždne im stacia
na jeho vycvicenie. Dra-
vec potom pre nich spo-
lahlivo loví prepelice. Po
naplnení úcelu tohto
krátkeho spolužitia vy-
pustí sokoliar vtáka spät Poklad: Na Arabskom polostrove si
do prírody. dravce velmi cenia, investujú do nich

Kazachovia v Kazach- státisíce dolárov.
stane, Cíne, Rusku
a v Mongolsku žijú v tesnej blízkosti orlov -
vtáky sú tam doslova clenmi ich rodín. Ber-
kutcici, ako sa tu sokoliari nazývajú, trénujú
najzdatnejšie kusy aj na lov vlkov.

Najlepší sokoliari sú vraj na Arabskom pol-
ostrove. V Spojených arabských emirátoch

~majú najmodernejšiu ne-l
~ mocnicu pre dravce, tré-
~nujú ich v klimatizova-
~ných priestoroch, v prvo-
~triedne vybavených cen-

trách. Sokoliari sa so svo-
jimi milovanými vtákmi
vyberajú do púšte na dra-
hých terénnych autách,
ak letia lietadlom, kupujú
pre ne letenky. N edovo-
lia, aby sa vtáky tlacili
v stresujúcom batožino-
vom priestore ako iné
zvieratá. Necudo, investo-
vali do nich státisíce.

Našim sokoliarom však
zostáva len tradicný pre-

, voz. "Prepravujeme len
II psy a macky v prednom

vyhrievanom batožino-
vom priestore lietadiel,"
uviedol hovorca spoloc-
nosti Sky Europe Tomáš
Kika. "Majitel zvierata

nám ho musí odovzdat v dostatocne velkej
a vzdušnej klietke. Samozrejme, nájdu sa
cestujúci, ktorí to nechcú pochopit a žiadajú,
aby mohli mat svojho psíka pocas letu pri se-
be, ale podla našich prepravných podmienok
to niejemožné." .

hlavu ciapocku, ktorá mu za-
krýva oci. Jeho pán je prenho
všetkým -rodicom, ucitelom,
partnerom, rukou, ktorá ho
krmi. Preto orlovi ani nena-
padne uletiet.
Na celý život: "Vždy to bol
sen," odpovedá'lesID'k Miroslav
Micenko zo Sniny na otázku,
kedy si zamiloval orly. "Chodil
som po horách a myslel som na
to, aký velký rozdiel je zviera
jednoducho zastrelit a skolit ho
orlom v rovnom zápase." Prvé-
ho orla si pred rokmi doviezol
z Holandska.' Potom sa rozho-
dol orly aj rozmnožovat. Po rôz-
nych pokusoch sa mu podarilo
po umelej inseminácii vyli ah-
nut prvé orlícatá na Slovensku.
V súcasnosti u nás žije vo vol-
nej prírode približne sto párov
orlov skalných a v zajatí pätde-
siat-šestdesiat jedincov. Väcši-
na z nich sú potomkovia Miro-
vej orlice Iry. On sám už odcho-
val dvadsatdevät mládat.

"Niektorí chovatelia použí-
vájú inkubátor. Ja dôverujem
len orlici," vysvetluje. "Ona
najlepšie vie, akú teplotu,
vlhkost a kolko vzduchu vajíc-
ka potrebujú. Odchovanie mlá-
dat prospieva aj jej psychike.
NapÍna tak úlohy, pre ktoré
prišla na svet - lovit a mat
mládatá. Na Ire vidím, aká je
vyrovnaná, k~d môže každú
jar priviest na svet mláda,
starat sa on, ucit ho lietat
a pozorovat jeho pokroky."

Orlica obycajne znesie dve
až tri vajcia. Pár dní po vyliah-
nutí však najstarší a najsilnej-
ší potomok vyhódí svojich sú-
rodencov z hniezda. Preto cho-
vatelia n~chajú orlici len jedno
mláda, ostatné vypiplú doma.
Je to kolotoc krmenia, váženia
a zohrievania, s ktorým oby-
cajne pomáha celá rodina.

Orol skalný je ohrozený druh
chránený medzinárodným do-
hovorom CITES. Jeho spolo-
censkú hodnotu stanovili práv-
ne predpisy na stotisíc korún.
Reálnu cenu si sokoliari medzi
sebou dohodnú. Môže sa pohy-
bovat od dvadsat-až po dves-
totisíc korún. Obcas sa orly dá-
vajú aj ako dar. No len naozaj
velkému priatelovi.

Dalšie peniaze stojí eviden-
cia chránených vtákov. Každý
jedinec musí mat cip, papiere
a slovenské úrady vyžadujú ~
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Na ruke:Po celom dni vláce-
nia orla vraj poriadne bolí
chrbát.

aj testy DNA Evidovanie vyjde
na šesttisíc korún. Nie je to až
tak vela, len celý ten proces je
strašne zdÍhavý. N apnKlad je-
den chovatel cakal na testy
DNA pätnást mesiacov a po-
tom mu oznámili, že ich nemô-
žu spravit, lebo krv sa zrazila.
Operená partnerka: V prírode
majú orlice stálych partnerov,
s ktorými celé desatrocia pri-
vádzajú na svet potomkov. Iba
ked jeden z orlie ho páru zo-
mrie alebo sa stratí, hladá si ten,
co zostal, nového druha. V zaja-
tí plní úlohu partnera orlice jej
chovatel. Ak uvážime, že orly
sa dožívajú približne takého
veku ako clovek, pochopíme,
že je to zväzok na celý život.
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Maznácik?: Hoci ho chovajú
v zajatí, stále je to silný, ne-
závislý dravec.

Ciapocka:Zakryje orlovi oci -
v tme sa správa pokojne.

S vtákom do kostola
SPolužitie cloveka a dravého vtáka

trvá okolo pättisíc rokov. Zacalo sa
pravdepodobne na stepiach strednej
Ázie, ked pastier zobral dravcovi ulove-
nú korist a uvedomil si, že by ho mohol
takto využívat stále. Cínania, Kirgizi,
Mongoli ci Peržania boli najlepšími so-
koliarmi. A, samozrejme, Arabi. Soko-
liarstvo je dôležitou súcastou ich kultú-
ry, dokonca sa o nom píše aj v Koráne
ako o umení rozvíjajúcom sa v harmónii

s náboženstvom a predstavujúcom pre
veriaceho najjednoduchší spôsob pre
spojenie s prírodou i sAlahom.

Ked sa nápad lovit pomocou dravých
vtákov objavil v Európe, hned si získal
panovníkov, šlachtu aj cirkevných hodnos-
tárov. Velmoži nosili svojich vtákov do-
konca aj do kostola - mohli tam sediet na
špeciálnych sedackách a pozorovat boho-
služby. Na lov sa využívali orly, sokoly aj
výry a o ich cvicení sa písali hrubé knihy.

S nástupom strelných zbraní zaca-
lo sokoliarstvo upadat. Zastrelit
zviera a potom pušku opriet o stenu,
kým nebude další lov, je jednoduch-
šie, ako dennodenne trénovat
a krmit vtáka. Aj výsledok bol istejší
- s puškou ukrytou kdesi za stroma-
mi nemôže súperit žiadne zviera.
V 20. storocí v prírode dravcov ubud-
lo. Prícin bolo niekolko - polovacky,
znecistenie pesticídmi, rozširovanie
ludských sídiel... Naštastie, našli sa
ludia, ktorí ich chceli chránit a roz-
množovat. .
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"Ked Betulka sedí na vajciach
a nestíham za nou príst, pár-
krát denne aspon zájdem au-
tom pod voliéru a zapískam na
nu," hovorí Alojz Kaššák. "Ona
mi odpíska a vie, že som v po-
riadku. Keby som sa neozval,
stratilo by hniezdenie pre nu
význam, zakryla by vajícka
halúzkami a opustila by ich."

Vo vztahu plní chovatel aj
dalšie úlohy. V období tokania
si s orlicou píska, potom jej nosí
najlepšie halúzky na stavbu
hniezda. Ked orlica sedí na vaj-
ciach, nosí jej mäso, a kým sa
vták naje, vajícka stráži clovek.

Orla nestací krmit konzer-
vami. Najlepšie sú vraj jed-
nodnové kurcatá a pre pokoj
duše ešte vitamíny. Vtáka tre-
ba aj "vencit". A hlavne tréno-
vat. Aby mal dobrú kondicku
a postreh. Chovatel vie odsle-

dovat, pri akej hmotnosti po-
dáva vták najlepší výkon, a na
nej ho drží v období lovu. Orly
sa bez problémov naucia prile-
tiet na zavolanie a pocúvat na
meno. Stále sú to však dravce.
Len co im pán zloží z ocí cia-
pocku a ony zbadajú utekajú-
cu korist, prebudia sa v nich
lovecké inštinkty.
Nie lov, ale robota: Polovníc-
ka sezóna pre sokoliarov sa za-
cína v októbri, konCÍsa v januá-
ri. Kto chce polovat s orlom,
musí mat sokoliarske skúšky
a byt clenom Slovenského klu-
bu sokoliarov. Okrem toho
musí mat aj polovné skúšky,
polovný lístok a identifikacný
preukaz vtáka.

Cesko-slovenský lov líšok
v okolí Kežmarku bol posled-
nou akciou tejto sezóny. Ako ta-
ký lov vyzerá? Rozhodne nejde

Úlovok: Orol tentoraz zvítazil
nad líškou.

o masaker, aký predvádzajú
zazobaní strelci v hojne zazve-
rených revíroch. Muži - žien je
medzi sokoliarmi len zopár -
s vtákmi sa rozostavia na za-
sneženej pláni okolo jarku
s trstím, v ktorom by mali od-
pocívat líšky. Lovci sú od seba
vzdialení asi dvesto metrov

a cakajú. Ak vybehne líška,
orla by mal vypustit najbližší
polovník. V žiadnom prípade
nesmú byt vo vzduchu dva or-
ly - ked je jeden neúspešný, je-
ho pán si najprv musí ponho

'~ dobehnút a privolat ho, a až
~ tak môže vypustit vtáka iný
~polovník.
:~ "Ved to nie je lov, ale robo-
~ ta!" skonštatoval sokoliar
~ z Mongolska, ked videl video
.l z lovu slovenských sokoliarov.
I~ V Mongolsku totiž jazdia po
.~ stepi na malých konoch a ruku
J~ s orlom si opierajú o drevenú
'

I

'~ podperu. V strednej Európe
o~sokoliari celý den stoja alebo
: t krácajú a pätkilového dravca
oOu.. vlácia na ruke.

Rozbúšené srdce: Alojz Kaš-
šák caká na líšku so svojou
Betty. Orlica má oci zakryté
ciapockou, takže je úplne po-
kojná. Zato jej pán priznáva,
že vždy, ked je líška blízko,
srdce inu búcha ako ,opreteky.
Honci v rojnici prechádzajú
trstím a plašia líšky.

Orly aj ludia cakajú. Sú dni,
ked dravec nevzlietne ani raz,
a dni, ked letí aj desatkrát.
Betty mala tentoraz štastie.
Líška sa rozbehla rovno k nej.
Pán jej zložil ciapocku a vo
vhodnom okamihu ju vypustil
do vzduchu. Majestátna orlica
s vyše dvojmetrovým rozpätím
krídiel sa vzniesla nad hlavy
lovcov a pustila sa za líškou.
Jej pazúry mali v tej chvíli silu
letiacich nožov. Obycajne stací
správne nasmerovaný úder
a korist je mrtva. Ak sa to or-
lovi nepodarí, zviera pridrží
v pazúroch a pán mu ho pomô-

IIže zdolat.
Napokon to Betty nevyšlo.

Nevadí. Ak je líška šikovná,
zaslúži si prežit. A sokoliari
tvrdia, že nelovia pre korist,
ale pre všetko krásne, co môžu
prilovezažit. .

JANA CAVOJsKÁ
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