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Zpiisobyzískávání dravcii
z prírody závisely na druhu
a veku dravce. Sokolnícivždy

preferovali dve vekové katego-
rie. a to - sokolnicky receno
- hnízdoše (mládata vybraná
z hnízd) a divochy (dravci v ša-

tu mladých ptáku. již osamos-
tatnení. chycení ci - myslivec-
kou mluvou receno - lapení

nejlépe na pocátku podzimu).
Každáz techto skupin má své

výhody. ale inevýhody.
Výcvikhnízdošii je mnohem

pracnejší. ptáci se musí zdo-
konalovat v létání a ucit se

lovit. Oproti divochiim však

mají pevnejší vazbu na sokol-
níka a neptinesou si z prírody

nekteré _zlozvyky-(napr. spe-
cializaci na kotist. kterou

sokolník nezamýšlí lovit).
Výhodami divochii jsou per-
fektne zvládnutý let a technika
lovu. takže jejich výcvik trvá

nepomerne kratší dobu než
v prípade hnízdošii. Nektelí
ptáci jsou schopni lovu po
dvou týdnech výcviku. Me-

mlíci ješte dríve.

jedna ze starých metod

chytání dravctJ.

Dravci chycení po prvním pe-
lichání - hagardi - byli pro své
již vytvorené návyky méne oblí-
benou kategorií k výcviku pro
sokolnický lov.

METODYCHYTANfDRAVCÚ

Chytání dravci bylo napr.
v Holandsku výnosnou živností.
které se venovala celá pokolení
chytacii a jež pretrvala až do

Vetevpred...

období prelomu 19. a 20. století.
]inde. napr. v carském Rusku.

bylo chytání dravci dokonce
povinnou státní službou. V sou-
vislosti s naším územím se tra-

duje. že obzvlášt ceneni byli
mladí sokoli stehovaví chycení
na tahu na Rípu. Tah byl ostat-

ne vždy hlavním obdobím chy-
tání dravci k sokolnickému

výcviku.

Holandská metoda chytání

sokoiii spocívá v tom. že clovek

byl ukryt v chýšL z níž ovládal

pomoci dvou provázkU chytaci

zarízení. První provázek vedi

k živému holubovi. který sloužil

jako návnada pro pretahujíciho

sokola. druhý k podražcL pod

nejž clovek sokola s uloveným

holub ern opatrne pritáhl a poté

jej podtrhl. Diiležitou soucástí

pti použití tohoto zpiisobu lovu

byl tuhýk zavrený v kleci. který

svým krikern upozornil cloveka

na to. že sokol je na dohled. Clo-

vek následne ptimel holuba tahá-

ním za provaz privázaný jedním

koncern na jeho stojáky k opa-

kovaným pokusum o vzlétnutí.

To piisobí na sokola jako magnet.
takže ten neodolá a holuba ulovi ...

Po chycení byl sokol z podražce

opatrne vyjmut. byla mu nasaze-

na sokolnická výstroj - poutka

a sokolnická cepicka - a byl
umísten do klidné místnosti.

Arabská metoda chytání

predevším rarohii velkých nezá-

visela na podražcich. Holubovi

byl provázkem dlouhým nekolik
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metru pripoután na stojáky
plátený pytlík s pískem jako
závaží. Na záda holuba byla
plipevnena malá lehká kon-
strukce opatlená množstvím

volne se zatahujících ocek. Ra-
roh, jenž holuba uloviL se za-
pletI svými prsty do ocek, která
se pri dravcove snaze odletet
utáhla. Závaží na holubových

stojácích však dravci zabránilo
odtáhnout daleko. Zakrátko se

unavil a byl chycen.
Tretí z mnoha velmi vynalé-

zavých metod chytání malých
krahujcu nebo dremlíku pochá-

zí snad z Anglie z konce 19. sto-
letí. Základem byl samospou-
šteci mechanismus, který se
instaloval na místech, kde tito

dravci casto sedali, vyhlíželi ci
již zpracovávali své úlovky.

HISTORIEA SOUCASNOST

ODCHOVÚ

Ty tam jsou doby, kdy si so-

kolník mohl bez problému opa-

Hit dravce z hnízda nebo lapit

dospelého ptáka v prírode.

Prestože i dnes lze výjimecne

získat na základe úredního po-

Arabský zpllsob

chytání dravcu

pomocí holuba.

volení dravce z prírody (u nás
napr. jestrába), témer všichni

lovectí dravci pocházejí z ume-
lých odchovU.Byrokracie zby-
tecne lpí na svém právu nepo-

volit získání jestrába nebo
krahujce z prírody, ackoliv sta-
vy techto dravcu jsou stabili-
zované a odebrání nekolika

mládat rocne z prírody pro
nekomercní sokolnické úcely
by nemohlo ovlivnit jejich
soucasné populace, a to ani
minimálne. liná situace je napr.
ve Spojených státech ame-

rických, kde legislativa povoluje
bez problému získat z prírody
pro sokolnictví sokoly stehova-
vé, rarohy prérijní. rarohy lo-
vecké a jiné dravce. Samozrejme
v omezeném množství a - jak
již bylo napsáno - pro nekomer-
cní úcely.je to výsledek celospo-
lecenského vnímání sokolníku

jako tech, kterí meli obrovský
podí! na záchrane sokola steho-
vavého v 70. letech minulého
století.

Umelý odchov dravcU je disci-

plínou v porovnání s délkou
historie sokolnictví velmi mla-

dou. její pocátky se datují do

r. 1942, kdy byly v Nemecku
publikovány první zkušenosti
s odchovem sokolu stehova-

vých. Tento i následující prípady
obcasného odchovu dravcu však

byly spíše náhodnými chovatel-
skými pokusy než systematic-
kou cinností.

Obrat nastal v již zmínených
70. letech, kdy stavy celosveto-
ve rozšíreného sokola stehova-

vého klesly predevším vlivem
nadmerného používání DDTpod
kritickou hranici a v nekterých
cástech sveta byl tento dravec
dokonce vyhuben. Tehdybyla
v USAzaložena nadace The Pe-

regrine Fund, která mela za
úkol mimo jiné vypracovat me-
todiku rozmnožování sokolu

v péci cloveka. Tým složený
z odborníku z rad zoologu
a sokolníku vypracoval návody
na umístení chovných ptáku,
režim krmení. motivace k cho-

vu, použití umelé inseminace
a inkubace. Podobným pocinem,
i když v mnohem skromnejších

podmínkách, se u nás v 80. le-
tech stal státní výzkumný úkol
.Komorový chov dravcu v zaje-
tí". Vefázi rozmnožování šlo

o aplikaci amerických zkušenos-

tí do našich podmínek a rozší-
rení o chov raroha velkého.
Rešitelem tohoto úkolu se stal

Klub sokolníku pri CMS,jehož
pokracovatelem je dnešní Klub
sokolníku CMMJ.

Rozvoj chovate1stvípostupne
vyústil ve zvýšení poctu projek-
tu chovu dravcu, ale i v zaklá-

dání komercních farem. Tyto

dva typy chovU dnes celosveto-

ve pokrývají poptávku sokolní-

ku a též požadavky ochrany

prírody na dravce urcené k re-

introdukcím do volné prírody.

S rozvojem chovu pod hlavic-
kou Klubu sokolníku CMMJse

všichni dravci stali pro jeho sou-

casné cleny bežne dostupní.

Clenové klubu odchovají rocne

velké množství mládat nejruz-

nejších druhu, a to jak dravcu

žijících v našich zemepisných

podmínkách (napr. sokol steho-

vavý, jestláb lesní. arel skalní),

tak dravcu cizokrajných (v po-

sledních letech napr. sokol

šahin, raroh lovecký. káne rudo-

chvostá). Napr. v lonském roce
naši sokolníci odchovali 73 mlá-

dat sokola stehovavého a 68 ra-

rohu velkých. Letos se ocekávají

u techto druhu obdobné výsled-

ky. pricemž se pocítá s odcho-
vem asi 20 odu skalních nebo

královských a stejného poctu

jestlábu lesních. Sokola, který

byl ješte pred 20 lety nedo-

stupný, si dnes muže dovolit

každý sokolník za cenu pod

úrovní prumerného platu.

To vše plispívá celosvetovému

rozvoji sokolnictví.

JAK J50U DRAvel
ODCHOVAVANI?

Základní metodou odchovu

dravcu je chov v párech. Páry
urcené pro reprodukci se umis-

tují do tzv. chovných komor,
což jsou stavby z ruzného ma-
teriálu, nejcasteji však ze dreva,

J)'líbllutí ramba loveckébo.

U"

1, 2 a 3 dny stará mfádáta. 2 týdn)'.



23dosáhne ve veku 30 dnu hmot-

nosti kolem 1200 g. což predsta-
vuje témer tficetinásobný ná-

rust. Je pouze na chovateli. aby
zajistil dostatek kvalitní potra-
vy. která je základem pro
zdárný vývoj mládat.

K zahájení výcviku odebírají
sokolníci mládata dravcUveli-

kosti sokola stehovavého. raro-

ha velkého nebo jestrába lesní-
ho ve veku 50-60 dnu. V tu

dobu mají mladí dravci již plne
dorostlá péra a jsou schopní
letu. U orlu trvá telesný rust

déle, napr. orel skalní je pripra-
ven k výcviku približne ve veku
100-120 dnu.

Výcvikloveckýchdravcu je
však tématem dalšího pokra-
cování našeho sokolnického
seriálu.
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Odber spenlla pro IImc/olI illsemillaci. Tokající jes/Mh /esllí 110 hllízdc v chovl/é komafe.

které musí splnovat urcité para-
metry. Prvním duležitým para-

metrem je velikost komory, kte-
rá by mela zajištovat požadavky
dravcu na let. Další požadavky
vyplývají z umístení správných
odsedávek. z výberu hnízdního

místa. ze zajištení prístupu
k vode, ke slunci, stínu a závet-

rí. Kúspešnému zahnízdení

musí být splnena rada dalších
podmínek z oblasti genetiky
a etologie dravcu vc. zpusobu
jejich krmení.

Nekteré hnízdní páry jsou
schopny bez problému zahníz-
dit a vyvést mládata. u jiných
mohou nastat potíže. Nekdy
není pár schopen produkovat
oplozená vejce. jindy je muže

pri jejich inkubaci rozbíjet.
K druhému prípadu dochází pre-

devším kvUlivnejším rušivým
vlivlim (napr. pokud nad hníz-
dem pretahují cápi. samice drav-
ce muže pri ,obrane hnízda pro-
ti velkému ptáku' na obloze svá
vejce rozbít). V prípadech neú-
plného hnízdního cyklu se pro
zvýšení úspešnosti používají

umelé metody reprodukce. Po-
kud jde o nekopulující pár nebo
samec není plodný, lze provést
umelou inseminaci samicky.Tím
získáme oplozená vajícka a pár
má vysokou šanci odchovat

mládata. Jestliže nasta nou pro-
blémy s plirozenou inkubací va-
jec, je možné vejce líhnout
umele v inkubátorech. pricemž
pár mezitím .inkubuje" vejce

umelá. Po vylíhnutí se mládata

vymení za vejce v hnízde. Drav-
ci obecne velmi dobre prijímají
takto podložená mládata a ne-
bývá problém s vytvorením
vztahu mezi rodici a potom-
stvem.

Mládata dravcUse vyznacují
velkou rychlostí rustu. Napr.

samecek raroha loveckého.mají-
cí pri vylíhnutíhmotnost40 g,

Autor jt Ncncm
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Ve dnech 14.-15. cervence 2007 probehne v Anglii historicky první celosvetový sokolnický fes-

tival. Místem konání je Englefield Estate, Reading v hrabství Berkshire. 30 km západne od

Londýna. Jde o ojedinelou událost. která je pro sokolnictví v mnoha ohledech významná. Ocekává

se úcast nekolika tisíc sokolníku z 30 státu sveta. jakož i návštevníku z rad verejnosti. Velký zá-

jem budí ocekávaná úcast príslušníku královské rodiny z Arabských emirátu. jejichž sokolnický

klub se bude prezentovat autentickou beduínskou vesnickou vcetne sokolu. chrtu a velbloudu.

Festivalu se zúcastní i zástupci UNESCO,aby zhlédli prezentaci arabského sokolnictví. které bylo

navrženo vládou Arabských emirátu pro zapsání na seznam nehmotného kulturního dedictví

UNESCO.Prislíbena je též úcast sokolníku z Kazachstánu. Mongolska. Kírgizie i Turkmenistánu.

kterí se budou prezentovat národním sokolniekým folklórem. Klub sokolníkti CMMJse predstaví

expozicí venovanou historii sokolnictví u nás. Aktuální informace lze nalézt na stránkách

www:falconryfestival.com.
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