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L O V C I

SOKOLIARST VO

Slovenský klub so ko -
liarov pri Sloven -
skom poľovníckom
zväze usporiadal od
3. do 7. októbra 2007
svoje 36-te stretnu-
tie sokoliarov s me dziná -
rodnou účas ťou. Záštitu nad
podujatím prevzal minister pô -

do hospodárstva Miros lav Jureňa, ktorý sa na ňom
osobne zúčastnil. Stret nutie slávnostne otvoril Anton
Mo ravčík, predseda Slovenského klubu sokoliarov.
Okrem významných hostí a zahraničných sokoliarov
privítal zástupcov ok res ných poľovníckych organizácií
a poľovníckych združení, ktorí poskytli svoje revíry na
poľovačky s drav cami.

Centrom podujatia bolo termálne kúpalisko Horné Saliby-
Diakovce, kde boli účastníci ubytovaní v zru -

bových chatkách, pred ktorými boli na pose-
doch umiestnené dravce. Organizácia
stretnutia, nástupy, slávnostné výrady
s vat  ričkami, spoločenské aktivity sa
diali v areáli termál neho kúpaliska.
Poľo valo sa v siedmich revíroch
poľovníckych združení okresov Du -
najská Streda, Ga lanta a Šala.
Organizáciu poľovačiek a rozdelenie so -
koliarov do skupín mal na starosti Alojz Kaš -
šák, viceprezident Slovenského klubu sokoliarov
pri SPZ. Svojou účasťou prispeli k významu stretnutia aj
podpredseda parlamentného výboru NR SR pre životné prostre-
die Tibor Lebocký, spolu s ďalšími členmi výboru a veľvy 

slancom Francúzka, ktorí absolvovali poľovanie so skupinou
orlov počas celého dňa. Mali možnosť vidieť tieto majestátne
dravce z bezprostrednej blízkosti priamo pri love. Laik by sa
domnieval, že zajac je pre orla ľahkou korisťou. Prítomní hostia
mali možnosť osobne sa presvedčiť, že veľa útokov orlov skal-
ných bolo neúspešných, práve pre prirodzenú schop nosť zajaca
zachrániť sa v po slednom okamihu perfektnou kľučkou alebo aj
vyskoče ním do vzduchu, nie kedy 1 m vysoko. K výškovej
poľovač ke so sokolom ne rozlučne patrí pes ktorý hľadá a vy-
stavuje zver pod krúžiacim sokolomna oblohe. Na po kyn soko-
liara ju vyplaší (zodvihne). Na tento okamžik čaká sokol, ktorý
strmhlavým pá dom v tva re kvapky často aj z výšky 300 metrov
zaútočí a letiacu korisť vo vzduchu zrazí pazúrmi (kopne), ktorá
vo veľa prípadoch padá už mŕtva na zem. Po kopnutí sa sokol
oblúkom znesie na korisť. Tak ako pri orloch, aj u sokolov záleží
na šikovnosti vycvičeného dravca. Stáva sa najmä mladším
a menej skúseným, že korisť nezrazia dostatočne prudko. Tá sa
potom po dopade na zem snaží uniknúť do najbližšieho poras-

tu ukryť, čo sa jej veľakrát aj úspešne podarí.
Na trojdňovom podujatí sa zúčastnilo 87 so -

koliarov a soko liarok s 52 dravcami z de -
viatich štátov Európy Belgicka, Čiech,

Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľ -
ska, Rakúska, Slovenska a Veľkej Bri -
tánie, ktorí boli rozdelení do skupín po -
dľa dravcov. Vytvorené boli skupiny so

sokolmi, orlami a jastrabmi s kaňúrmi
okrúhlochvostými. Z 52 dravcov bolo 19

orlov skalných, 17 sokolov (po ľovníckych, sťa-
hovavých, rárohov a krížencov – hybridov), 9 jastra-

bov veľkých, 6 kaňúrov okrúhlochvostých (Harris) a 1 myšiak
červenochvostý, s kto- rými sokoliari ulovili v priebehu troch dní
67 zajacov, 22 bažantov (kohútov aj sliepok) a 2 túlavé mačky.
Za najlepšieho v skupine sokolov bol vyhlásený Gabriel Varga
z Iže pri Ko márne. Na stretnutí sme zaznamenali aj radostnú
udalosť. Sokoliar Roy Lupton z Veľkej Británie má odmalička
problémy s chodením. Preto si doviezol na prívese do Diakoviec
aj svojho mobilného pomocníka malé obojživelné vozidlo, pre
pohyb v re víroch, s ktorým k nám absolvoval viac ako 2000
kilometrov. Od menou mu bolo, že so svojím orlom skalným 
ulovil svojho prvého zajaca.

Text: Tomáš Krivjanský 
Foto: autor a Ing. M. Šebo
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ÚTOK ORLA SKALNÉHO NA ZAJACA

SOKOLIAR ROY LUPTON
Z VEĽKEJ BRITÁNIE SO

SVOJÍM ORLOM SKALNÝM
(PRVÝ ZĽAVA)

NA VÝLOŽI ĎAKUJE
SOKOLIAROM ZA KRÁSNE

ZÁŽITKY T. LEBOCKÝ

OROL SI KRYJE ÚLOVOK ZAJACA
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G. VARGA
Z IŽE PRI
KOMÁRNE,
NAJÚSPEŠNEJŠÍ
SOKOLIAR
STRETNUTIA
V SKUPINE
SOKOLOV

Stretnutie sokoliarov s medzinárodnou účasťou
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