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Dravci
Ing. Vladimír Spejehal
Na úvodní clánek o historU sokolnictví (Svet
myslivosti C.3/2007)
navazujeme v tomto císle
casopisu pokracováním,
v nemž venujeme pozornost dravcum používaným
v sokolnictví. Nepocítaje
kondory, zahrnuje ptací ríše dva rády dravcu
(Falconiformes a Accipitriformes) cítající asi
300 druhu, z nichž clovek
postupem casu vybraljen
nekolik nejvhodnljších pro
využití pfi lovu.

Sokol lovecký s koristi

v souvislosti s geografickými
podmínkami. možnostmi získávání dravcu z prírody ci odchovern. jejich požadavky na druh
koristi a výkonností. Rozhodujícím faktorem pro výber konkrétního druhu bylo a je jeho
genetické vybavení k urcitému
zpusobu lovu a schopnost spolupracovat s clovekern.
Zhlediska sokolnictví delíme
dravce do trí skupin.

DRAVel VYSOKÉHOLETU
Jednotlivé druhy dravcú se
v oblastech svého výskytu vyvíjely v souladu s životními
podmínkami a nabídkou potravy. Casem se vyvinuli dravci lovící napr. výhradne hmyz.
ryby nebo plazy. pouze letící
korist. nebo naopak korist pohybující se po zemi. dravci
specializovaní (napr. vcelojed
lesní. který se živí hlavne larvami vos). ale i dravci velmi
univerzální. Zvláštní skupinou rádu Accipitriformes jsou
dravci živící se mršinami - predevším supi.
Ne všichni dravci se hodí
k sokolnictví. To.který druh
je využiteIný k sokolnickému
lovu. se ukázalo v historii

První skupinu tvorí historicky nejvyužívanejší a zhlediska
sokolnictví nejcennejší dravci - sokolovití. které radíme
do skupiny tzv. dravcu vysokého letu neboli dlouhokrídlých
(anglicky .Iongwings'). Všichni
lovecky využívaní ptáci této
skupiny taxonomicky patrí
do rodu Fa[coa vyznacují
se dlouhými zašpicatelými
krídly. Jsou schopni lovit
stremhlavým útokern. nektelí
z nich loví pouze v letu (napr.
sokol stehovavý nebo ostlíž
lesnO. jiní jsou univerzálnejší
a loví jak korist letící. tak pohybující se na zemi (napr. rarozi). V sokolnictví se využívají
témel výhradne k lovu pernaté

zvere. i když jsou známy také
prípady rarohu vycvicených
na zver srstnatou (historické
prarneny hovorí o malých druzích gazellovených rarohy
ve spolupráci se psem; dnes
se s rarohy loví zajícO. Poté.
co se zmocní koristi. ji rychle
usmrtí prerušením vazu zobákern. Obliba dravcú vysokého
letu mezi sokolníky je dána jejich loveckými schopnostmi.
pritažlivou podobou útoku na
kolist ve velkých výškách. ale
i vztahem k cloveku.
Zhlediska sokolnictví v Evrope patrí do této skupiny sokol stehovavý. raroh velký, raroh lovecký,raroh jižní, dremlik
tundrový. poštolka obecná
a ostNž lesní. Na severoamerickém kontinentu nahrazuje raroha velkého a jižního raroh
prérijní, z menších druhu je
využíván pouze dlemlík. Tradice sokolnictví v arabských státech se opírá o raroha velkého.
vzácnejšími druhy jsou sokol
stehovavý nebo jeho menší
,kopie' - sokol šahin (nekdy
klasifikován jako poddruh sokola stehovavého). Dnešní
arabští sokolníci využívají díky
umelým odchovUm širší paletu

sokolu. nezrídka i jejich hybridní formy.
Sokol stehovavý je díky
kompaktnosti svého tela
s malými plochami krídel
neprekonatelný v kvalite
stremhlavého útoku. Ve
strední Evrope je vsoucasnosti
nejpoužívanejším loveckým
dravcem. Využívá se predevším
k lovu bažantu. vzácneji kachen a v jihozápadní Evrope
i orebic, plicemž používá
loveckou ,taktiku' tzv.
krouživého cekání. Krouží ve
výšce nejcasteji tOO-150m nad
sokoiníkern a oharem. Pes na
pokyn vudce vypíchne vystavovanou zver a sokol ji uloví
stremhlavým útokern. Pri útoku muže dosáhnout rychlosti
pres 300 km/hod.
Raroh velký je ve srovnání
se sokolem díky svému míme
štíhlejšímu a delšímu telu
a krídlum s vetší plochou naopak výkonnejší ve vodorovném
a stoupavém letu a mnoh ern
lépe zvládá vyrovnávání úhybných manévru kolisti. Proto
byl využíván k lovu ptáku.
kterí hledají únik obratným letem ve výškách (napr. volavky
v Evrope. drop obojkový na
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Zleva: sokol stehovavý,

raroh velký a raroh lovecký.

Arabském poloostrove) a byl
za koristí vrhán ze sokoIníkovy pesti. Dnešní sokolníci.
predevším z Evropy, nejcasteji
cvicí raroha ke krouživému
cekání stejne jako sokola
stehovavého. Pouze Arabové
zustávají verni své tradici.
Raroh loveckýje nejvetší.
nejsilnejší. nejušlechtilejší
a nejvýkonnejší ze všech
sokolovitých využívaných k lovu. Tento drahokam svetového
sokolnictví zvládá stlemhlavé
útoky s bravurností sokola
stehovavého, nad nejž ho však
staví vetší sila, obratnost
a neprekonatelná rychlost ve
stoupavém letu. Nevýhodou
raroha loveckého je jeho
.složitejší" povaha a vetší
nárocnost chovu. Stejne jako
v historii patrí do rukou pouze
nejzkušenejších sokoIníku.
DRAVCINÍZKÉHOLETU
Druhou a znacne rozšírenou
skupinou jsou tzv. dravci nízkého letu neboli krátkokrídlí
C.shortwings"). V našich podmínkách k nim patrí
predevším dva druhy rodu
Accipiter- jestláb lesní a krahujec obecný, ktelí jsou oblíbeni zejména pro loveckou
výkonnost a odvahu,
u krahujcu obcas hranicící
s hazardem. Oba druhy si jsou
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velmi podobné tvarem kratších zaoblených krídel a delším
rýdovákem. Tvar tela jim
zarucuje vysokou startovní
rychlost a obratnost ve finální fázi útoku (loví rychlým,
úderným útokem), po nemž
kolist usmrtí stiskem parátu.
Jde o univerzální lovce, a to
jak z hlediska druhu koristi.
tak typu krajiny. V historii byl
jestláb casto využíván k lovu
ve spojení s oharem, který vystavoval zver tím, že zalehl
(zpusob lovu sokolníku
stredního stavu, jemuž byl
zapovezen lov se sokoly).
Jestláby a krahujce si velmi
oblíbili japonští sokoIníci,
kterí s nimi casto loví. Na
americkém kontinentu se
k dravcum nízkého letu radí
káne rudochvostá a káne
Harrisova. Tito netradicní
lovectí dravci se objevují
v soucasnosti ve stále vetší
míre i u sokolníku v Evrope,
bohužel na úkor tradicních
jestrábu.
Jestráb lesní je historicky
nejvýznamnejším zástupcem
skupiny dravcu nízkého letu.
Jde o stredne velkého, univerzálního dravce, který je zpravidIa vrhán ze sokoIníkovy pesti
na kolist pohybující se ci stojící v kratší vzdálenosti od sokolníka. Jestláb vedený k so-

kolnickému lovu loví nejcasteji
bažanty a zajíce. V Anglii je
využíván v soucinnosti s fretkou též k lovu králíku.
ORLI
Tretí a poslední významnou
skupinou loveckých dravcu
jsou orli. Jde o nejvetší lovecké dravce s mohutným telem,
dlouhými širokými krídly a obrovskou silou stisku parátu.
Jednoznacne nejvyužívanej-

ším orlem v sokolnictví je orel
skalní, který predcí kombinací velikosti. sily a inteligence
všechny své príbuzné z rodu
Aqui{a i ostatních rodu orlu.
Pradávnou tradici využití
orlu k lovu založily stledoasijské národy, pravdepodobne
když hledaly zpusob lovu antilopy sajgy tatarské v otevrené
stepní krajine. Dodnes
používají své berkuty (orly
skalní) k lovu zajícu, lišek

Zleva: jestfáb

lesní, krabujec

Orel jestfábí.

obecnÝ.

a jsou známy též prípady ulovení stepního vlka. Lovprobíhá tak, že sokolník jede se
.zastínenýnl orlem (orel má
na hlave koženou cepicku, která mu zakrývá výhled) na koni
a když uvidí lišku, sejme orlovi
cepicku a vypustí ho. Ten,
zpravidla po nekolika útocích,
váže korist. Takto s orly loví
predevším Kazaši a Kirgizové,
pro než je orel a popsaný
zpusob lovu nepostradatelným
symbolem nejen historie, ale
i soucasnosti.
Na evropském a americkém
kontinentu byl lov orlem v minulosti na okrají zájmu. Teprve
v posledních desetiletích došlo

k jeho popularizaci predevším
ve strední a západní Evrope,
a to hlavne díky ceským
a slovenským sokolníkum,
kterí jsou vsoucasnosti evropskými mistry ve výcviku orlu.
Dnešní lov obycejne neprobíhá
z kone, loví se obdobne jako
s jestráby, avšak útoky mohou být vedeny na mnoh ern
vetší vzdálenost. Koristí odu

porcemi tela na první pohled
pripomínající velkého jestlába.
V poslední dobe ho využívají
predevším západoevropští sokolníci. S postupne získávanými zkušenostmi z výcviku
se tento dravec stává stále

jsou vsoucasnosti zajícL lišky
a vzácneji srncí zver.
Ješte jeden dravec ze skupiny orlu stojí vzhledem
k využití v sokolnictví za
zmínku. Je to orel jestlábí (rod
Hieraaetus), pták výrazne
menší než orel skalní, pro-

mnoho hodin a uplyne spousta casu, než získají vyrovnanou povahu. Vyšší hmotnost orla a jeho inteligence
kladou nároky na sokolníka - je treba, aby mel dostatek fyzických sil a zkušenosti
s chovem loveckých dravcU.

žádanejši.
Orli jsou obecne velmi nárocní na trénink a kontakt
se sokoiníkern. Musí nalétat

Díky dlouhovekosti orlu pak
muže prátelství mezi dravcem
a clovekern pretrvat i nekolik
desetileti.

Autorje cfenvýboruKfubu
sokofnikúCMMj.

Sokolníci na výstave
Natura viva,
Lysánad Labem,

e

23.-21.

5. 2001

II príležitosti 40. výrocí
založení Klubu sokolníku

CMMJbude možné v expozici
klubu na výstave Natura viva
2007 zhlédnout lovecké dravce a dozvedet se od sokolníku
mnohé zajímavosti o sokolnictvi. Jako každý rok budou
na výstave porádány ukázky výcviku dravcu. Všichni
zájemci o sokolnictví jsou
srdecne zváni.
Podrobné informace
najdete na internetu: www.sokofnictvi.net

o sokofnictví
Mongolský sokolník s orlem skalním.

