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Zo ŽiVOTASPZ
MESIACOCHRANYPRíRODYA PO[OVNíCTVA

ol'ovníctv . r ~

nenahraditel'nousúcastouprírody1 ~I
Pri príležitosti"Júna- mesiacaochranyprírody a pol'ovníctva"
uskutocnilasa v Bratislavetlacová beseda o úlohe a poslaní
pol'ovníctva,akonenahraditel'nejsúcastiochranyprírodyaspo-
locenskéhoživota, predovšetkýmna vidieku. Najvyššípred-
stavitelia Slovenského pol'ovníckehozväzu, prezidenta Ing.
Marián Lipka, CSc., výkonnýriaditel' kancelárieSPZPaedDr.
Imrich ŠUba,predseda ekonomickej komisie SPZIng. Blažej
Benackaa predsedaSlovenskéhoklubu sokoliarovSPZAnton
Moravcíkkonštatovali,že kvalitnou prácou pol'ovníkovsa darí
udržiavatstavy všetkých, aj ohrozenýchdruhov zveri. To nás
zaväzuje,aby sme sa o prírodu a zverstarali a urobili všetko
preto, abysa toto bohatstvoSlovenskaI'udskouhlúpostou ne-
zlikvidovalo.Ak dopustíme,aby sa zacalos týmto bohatstvom
kšeftovat,skoncípol'ovníctvo,aj charakteristikaSlovenskaako
krajiny,ktorá má peknúa najmä živúprírodu,kdeje vidiet vol'-
ne sa pohybujúcuzver,pripomenul na tlacovej besede prezi-
dent SPZM. Lipka.Prítomnýmvysvetlil, preco bol pre SPZne-
prijatel'nýpredloženýnávrhzákonao pol'ovníctvea celý legis-
latívnyproceszastavenýa ci ho vôbecpotrebujeme.Urciteho
potrebujeme,zdôraznil,pretoženašaspolocnostprešlaod ro-
ku 1989 vel'kýmizmenami.Zmenilisaspolocenské,ekonomic-
ké a vlastnícke podmienky, najmä vztahy štát, pol'ovníci a
vlastnícipozemkov,je potrebnéichzadefinovatnanovo.Pritom
by sa nemalazmenit podstata pol'ovníctva.Chceme,aby vždy
zostalonevyhnutnoua nenahraditel'nousúcastouochranyprí-
rody.Maloucastou pol'ovníctvaje aj selektívnyodstrel,vyrado-
vanie niektoréhodruhuzveriv záujmeozdraveniaa udržiavania
rovnováhytýchto populácií. Z toho jasne vyplýva,že aj tento
selektívneodstrelje súcastouochranyprírody.Pol'ovníctvoako
nenahraditel'násúcastochranyprírodyje zadefinovanéaj v zá-
veroch najprestížnejšej svetovej ochranárskej organizácie
RISN, ktorej my, prostredníctvomnašej svetovej pol'ovníckej
organizácie, sme riadnym clenom. Druhou stránkou SPZje
spolocenskývýznamtejto organizácie,bezktorejsa predovšet-
kým navidieku nedátakmer nic zorganizovat.
Toco chcelivládnucegarnitúryv zákonepresadit, bolo pre po-
I'ovníkovabsolútne neprijatel'né."Kebysom to mal úplne I'ud-
sky vysvetlit, v úvode navrhovanéhozákona bolo pol'ovníctvo
definovanáako súcast ochrany prírody,povinnost pol'ovníkov
starat sa o prírodua zvera v polovici táto povinnostbola pre-
menená na predmet obchodu, co je absolútna schizofrénia.
Ztejto tajnicky námvyjde,žeak z pol'ovníctvabude biznis,tak
vo svojej podstate prestane existovat", pripomenul M. Lipka.
,,° co v tomto biznise ide? Praktickypri všetkýchdruhoch po-
I'ovnejzverije vývojkvalitatívnejpopuláciecharakterizovanýhy-
perbolickým priebehom. To znamená, že ked sa pol'ovníctvo
koncom80-tych rokov chcelo stat panskýmhUJlcútstvom,tak
stavy a kvalita pol'ovnejzveripoklesli. Na zaciatku 90-tych ro-
kov sa uvol'nilipravidlá,zacalosa pol'ovníctvomenit na biznis,
zaznamenalisme prudký prepad, nikto nemal záujem, pretože
v prírodepraktickyužnic nebolo.V porovnaníso súcasnostou,
ak smev minulom rokustrelili 25 zlatýchjelenov,tak v polovici
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90-tych rokov to bola len jedna trofej, aj to ešte r].iktonevie
ako k nej dotycnýprišiel. Poprijatí novelyzákonao pol'ovníctve
a opatreniach na zlepšeniestavu, dostávamesa na stúpajúcu
krivkua znovazacínabyt záujemo bohaté revíry,bezširokej ú-
casti radových pol'ovníkov.Skúsenosti zo všetkých okolitých
európskychkrajín hovoria,že tento vrchol hyperbolyje možné
zlikvidovatv priebehudvochrokov",konštatovalprezidentSPZ.
Ako príkladspomenulskutocnostv Ceskejrepublike, kdev ro-
ku 2002 prijali "nejakýhybridnýzákon".Stacíporovnatvýsled-
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ky trofejíza uplynulýrok prezentovanév máji na výstavev Lysej
nad Labem.Za 3 rokypo prijatí zákonabolo v celej Ceskejre-
publike menej medailovýchtrofejí ako napríklad na Slovensku
lenv žilinskomkraji,Ak mámehovorito pol'ovníctveakoo bizni-
se, musíme mat na pamäti, že pád na dno je vel'mirýchly
a vzostuptakmer nemožný.Pri jelenej zveri trvá viac ako 10
rokov pokial' zbadáme prvé lepšie výsledky.Takétopokusysa
stali v Bulharskua inýchkrajinách. Bulhari, ktorí ma1úkvalitnú
populáciu jelena karpatského sami hovoria,že to co si zlikvi-
dovali za 2~3 roky budú obnovovat 20 rokov. Kzákonuo po-
I'ovníctve{VI.Lipkapripomenul,žesúbežnes ministerskýmnávr-
hom,ktbrýbol stiahnutýz legislatívnejradyvlády,SPZpripravo-
val vrasttiý.nZministerskéhonávrhusme prevzalitie paragrafy,
ktoré definovalivztah pol'ovníctvak prírode.Chceme,aby ako
v ostatnýchvyspelýchkrajináchštát jasne povedal,co ochrana
prírodya pol'ovníctvovlastneje, aby vytvoril re,á,lnepodmienky
azadefinovanévymožitel'néprávnevztahy,abyz~konnepotieral
pol'ovníckesamosprávy,ktorýchcinnosttrvá vyše80 rokova ne-
snažilsa ich nahraditorgánmištátnej správy,1.z. úradníkmi.Tí
majúcorobit, abysapostaralio lesnéhospodárstvoa nieo po-
I'ovníctvo.Inak by v tejto oblasti museli pracovatdalšie stovky
úradníkov.Neviemekto byto mal platit. Vovšetkýchvyspelých
krajináchzákono pol'ovníctvedefinujejednotnú pol'ovníckusa-
mosprávu.Z našichokolitýchkrajínje príkladomRakúsko,Ma-
darskoa jeho modelje prenástakmer nedosiahnutel'ný,preto-
že tam zozákonaje príkazpol'ovníckejsamospráve,aby v kaž-
domrevíri,nakaždýchajzacatých3 tisíc hektárovmalaprofesio-
nálneho,vzdelanéhopol'ovnéhohospodára.Nákladynatakúto
osobupredstavujúrocnetakmer pol milióna korún.Pokial'si tá-
to pol'ovníckasamosprávaneplní svoje úlohy, štát zasiahne.
Štát plní len kontrolnúúlohu.Ak byju chcel nahradit, tak by to
lentažkomohlofungovalo.Druhátakávec, ktorása viažek filo-
zofii polovníctvaje, že sa zacalafetišizovatkategórianájomné-
ho. Vz<\konesa hovorío povinnompostúpenívýkonuprávapo-
I'ovníctvavlastníkom,ktorí nespínajúzákladnépodmienky,preto
aby mohol svoj pozemokpol'ovneobhospodarovat,minimálna
výmerana priznaniepol'ovnéhorevíruje 500 ha súvislýchpo-
zemkov,pricomrevírsrncejoblasti musímat minimálne1000 a
v jelenej oblasti 2 000 ha.Jeto typický uk~žkovýpríkladobme-
dzeniavlastníckehoprávavoverejnomzáujme.Zatoto obmedze-
niepatrívlastníkovipol'ovnéhopozemkuprimeranáodplata.Mysa
snažímpomenovattúto kategóriutak, akáje jej podstata, lebo

~ I po fetišizovanínájomnéhosa stalo, žekaždýjednotlivecsi mys-

~ lei, že zbohatne.Pri súcasnomrozdrobenívlastníctvasúkrom-
j4,- nýchpozemkovtovychádzavpriemerenieeocezpolhektárana

osobua je v zásadenemožné,abytíto súkromnívlastníci.mohli

vykonávatprávo pol'ovníctvaa odplata, ktorá môže by,t5, 10
alebo 100 korún nemôževyriešit jeho financnú situáciu. Yel'kí
vlastnícialebospravovateliapozemkovsú štát, pozemkovýfond,
cirkev,mestáa obce.Tí môžuovplyvnita zvrátitsituáciua práve

...:l táto snahaz ministerstvatu bola, pretožeprostredníctvomštát-
,...' nych lesov a a pozemkového fondu obhospodaruje vyše 60 per-

cent výmery.Podrúškomobhájeniaprávobcanasa niektochcel
postarato zmenuvo vývojipol'ovníctvana Slovensku".M. Lipka

I v súvislostis pripravovanýmzákonomo pol'ovníctvevyjadrilpre-
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svedcenie,žepovolbáchsazmenianázorynapol'ovníctvoa ochra-
nu prírodyv porovnanís uplynulýmštvorrocnýmobdobím.Vnávrhu
zákonaSPZje aj obcnéprávo.Pokial' má revírsvojhopoužívateI'a,
ktorýsaonriadnestará,musímatzozákonagarantované,žeinves-
tíciedonvloženéciužnákupomgenofondu,výstavboupol'ovníckych
zariadení,krmidiel,sol'níkov,poskonceníprenájmubudemôctvyu-
žívatajnadaleja pOkracovatvosvojejcinnosti.
"Ktohovorí,žepol'ovníctvoje vášen,je to trochupritiahnutézavla-
sy. My hodnotímepol'ovníctvoako vel'miprospešnýkonícekpre
poznávanieprírody,pomáhato udlŽiavattyzickúa duševnúkondí-
ciu a cloveksa prirodzeneteší,kedje zverv prírode.A nesmieme
zabúdataninatradíciu.VedprvýLoveckýochranárskyspolokvzni-
kol na Slovenskuv dvadsiatomrokuminuléhostorocia,krátkopo
Prvejsvetovejvojne,ked boli stavyzverizdecimované.Tentospo-
lok vZnikolšpeciálnena jej záchranu.Sám iniciovalzákazlovu
medveg'ov,.kedžeich bolo celkovo25 kusov.Svojoucinnostou
všetkyjeho následníckeorganizácieprispelik tomu, žev skutoc-
nostiprírodana Slovenskusa vyvinulado stavu,ked sa môžeme
pýšit,žemámepraktickyvšetko.Akonáhlesato dosiahlo,vzniklina
základezákonao združovaníobcanovrôznespolky,ktorési pove-
dali,žesúochranáriaajkedniktonevieakémajúvzdelanieacoro-
bia, chodiahulákatpopredúrady,sú ichplnénovinyavymýšl'ajúsi
nezmysly.Podl'aIng.Lipkuakslovenskáprírodana niecozahynie,
takto budeI'udskáhlúpost.Akopríkladuviedolochranuvlka.Pokial'
sapristúfjik úplnejochranetohtopredátora,ktorýnemáprirodzené-
honepriatel'a,zdecimujestavyjelenejaleajdiviacejzverianásledne
odíde.Nebudememat
anivlkaaani
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Je sokoliarstvo odsúdenénazánik?
rôzne fámy otom, že sme vykrádaci
hniezd a podobne. Paradoxompodl'a
A. Moravcíkaje, že kýmich súdia, iní za
rovnakúcinnost - ochranua rozmnožo-
vaniechránenýchdruhovdostávajúmi-
liónovédotácie. Mám pritom pocit, že
ministerstvosa stará len o súkromné
zvieratá.Zvol'nejprírodyvyviezlipätorlov
za 250 tisíc do Ciech,ked ale mneka-
marátdaroval15-rocnéhosokola,ktorý
užneznášavajícka,somtrestl)estíhaný.
Policajnýzásah pre vtákov neznamená
lenstres.VDunajskejStredezhaba!išest
orlov,dnesz nichžijú íba dva. POburuje
ma, žena druhej stra_nepotom nejaké
obcianskezdruženiedostane 16 milió-
novkorúnnazáchranuorlakrál'ovského.
ZadoslovahlúpyoznacilproJektvypuste-
nia piatich orlov skalnÝGhv CR. Podl'a
jehoslov,akbymal orolv CRpodmienky
na hniezdenie,užbytam hniezdi!.Vypu-
stené orly budú ods.údenéna zánik,aj
z toho dôvodu, že ich vlastne nebude
mat kto naucit lovit". DalejA. Moravcík
zdôraznil,žezo47vyvolenýchclenovob-
cianskehozdruženiaOchranadravcovna

Slovensku(RPS)je 20 zamestnancov
Štátnej ochrany prírody, ciže si sami
v pracovnejdobe vytvoriaprojekta ná-
slednesi ho schvália.TítoI'udiasprísnili
podmienkypresokoliarovasamisebeu-
delili výnimku.Uviedol,žemedziradový-
mi clenmisa nájde párnadšencov,ktorí
to robia z presvedcenia.DaJejvyslovil
názor,že na Slovenskuje v súcasnosti
najvyššístavdravcovzaposledných100
rokov,1všetkých druhov je dostatok a
lokality sú obsadené.Orol,král'ovskýje
natolko rozmnožený,že hniezdipriamo
v Bratislavena územímesta. Na jeho
"záchranu"si však uvedenéobcianske

združenievytvoriloprojekts rozpoctomniekol'kodesiatokmilió-
nov korún, ta'kZebeztoho, aby bolo potrebnépohnút prstom
za pár rokovpovediaže peniazeboli dobrevynaloženéleboorol
král'ovskýje zachránený.
Celoeurópskesokoliarstvoje dnes postavenéna tom, že všetci
sokoliarisi doctlOvávajúsvojejedince umelov I'udskejopatere.
Bezproblémovdnesodchovávamesokolystahovavé,sokolyráro-
hy,jastrabylesné,orlyskalnéapod. Ceny,ktoréuvádzajúmédiá
sú vel'mizavádzajúce,pretožesokolyžijúcevo vol'nejprírodesi
dnesmožnokúpit vc~lej Európezhrubaod 100 do 500 EUR,ale
našemédiápíšuo 100 tisícoch.Prispelok tomu aj ministerstvo,
ktoréurcilospolocenskúhodnotuna 120tisíckorún,tietocenysú
vel'mi nadhodnotené".Sámje súdenýzato, že chovomsokola
spôsobilživotnémuprostrediuškoduzastotisíckorún,nopredat

"Slovenskýzväzsokoliarovprežívav súcasnostidosttažkéchvíle.
Snažímesa aktívneprispievatkzáchranevtákov,noto je povole-
né lenistejskupine,lebonaSlovenskusavytvoril"špeciálnytím",
najmäzpracovníkov,ktorísúzamestnancamiŠtátnejochranyprí-
rody a zárovensi vytvorili svoje vlastné obcianskezdruženie
Ochranadravcov,kde si v spoluprácis Ministerstvomživotného
prostrediaSRvzájomneschval'ujúrôzneprojekty,získavajúgran-
ty na svoje aktivity. Ide tam o pomerne dost vel'ké peniaze",
zdôraznilna tlacovejbesedeprezidentSlovenskéhoklubusoko-
liarovpri Slovenskompol'ovníckomzväzeAntonMoravcík.Podl'a
nehoztohto dôvoduhl'adajúnepriatel'ov,jednýmz nich súaLso-
koliari.Za35 rokovexistencieorganizáciesa nestalanijedinýprí-
pad, žebyniektorýsokoliarnelegálnedržalnejakéhodravca.Aj
napriektomu sa stále kriminalizujesokoliarstvoa rozprávajúsa
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by hodokázaltak zapättisíc.Vysokécenypotomlákajúzlodejov.
"Ako prvému sa mi podarilo odchovat sokola tmavého, šest
mládat. Prvémládatá som odviezol na hrad Cervenýkamen
a v nocizodna naden mi ich ukradli", s rozhorcenímkonštato-
val chovatel'."Ked si to premietnemetak aj na Slovenskusa
tieto sokolypredávajúlen od 4 do 20 tisíc. Problém,ktorýmá-
meje a ministerstvoživotnéhoprostredianámsl'ubovalo,žeked

N vstúpime do EÚ bude pre nás platit tá istá legislatíva ako
v únii. Jedinouvýhodouje len to, žesi v štátoch únie môžeme

lL. bezproblémovkúpit dravcas dokladmi. Našaprodukcia,ktorú:

en dochovávajúnaši I'udia,je nepredajnáz toho dôvodu,žesú tu

I
obrovskébyrokratickébariéry.Pokial'si chovatel'dokáževybavit

'1 európsky certifikát, tak predmetný dravec je už nepredajný. .
IL"'IVcelejEurópetento procestrvá od 1 - 14 dnía u nás3 - 6 me-
I~: siacov, co predstavuje neúnosnýstav. Naši sokoliari pracujú
~ v zahranicívovšetkýchchovatel'skýchstaniciach,kdesúvysoko
::'"1 váženíodborníci,dokoncaaj v USA.Tentorok 10clenovSloven-

>~ skéhoklubusokoliarovrobíšpeciálnubiologickúochranuv Ka-

1-:) nade proti škorcoma drozdomna ochranuplantážíkanadskej
""',r cucoriedky.Pomocoudravcovbudú plašit škodcov.V Cechách

MJ dostane chovatel'za odchovchráneného druhu sokola pätti-

I ANTON MORAVCíK,
PREDSEDA SLOVENSKÉHO

. KLUBU SOKOLIAROVSPZ

síc korún, u násje za to div nie trestné oznámenie.Asi bude-
me musiet so svojou prospešnou zál'ubou skoncit, vtáky
pustit, utiect, alebo emigrovat, lebo prístup Dzurindovej vlá-
dy je pre sokoliarov likvidacný", zdôraznil A.Moravcík.

Autor:Ing.LubomírMesároš
Foto:AutoraJozefFerenec
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