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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE DUDVÁH SO SÍDLOM             

V ABRAHÁME NA PRAHU ROKA 2011 

Aký bol rok 2010 

Poľovná sezóna roku 2010 sa v našom 

poľovníckom združení niesla v zvlášt-
nom duchu. Dávno sa nestalo, aby sme 

už pred sezónou zrušili klasické poľo-

vačky na bažantov a zákaz neskôr roz-

šírili aj na zajace. Náš revír umiestnený 

v chotároch obcí Abrahám, Hoste 

a Malá Mača je typickým revírom pre 

drobnú zver – bažanta a zajaca. Spora-

dicky sa v Tonách, Šárdoch a Klinoch 

udrží spodná voda dlhšie obdobie 

a vtedy sa vytvoria dobré podmienky aj 

pre lov divých kačíc. Minulý rok bol 
jedným z týchto rokov.  

 
Poľovačky na divé kačky boli dobrým 

vstupom do sezóny. V Tonách bola aj 

Slovenská televízia, ktorá natáčala do 

poľovníckeho Halali zábery zo spoloč-

nej poľovky na kačice. Naozaj chvíľa, 

keď sa vznieslo do vzduchu 500–600 

kačíc stála za to. Ale kačice sú len jed-
ným druhom, ktorému voda vyhovuje. 

Ostatnej zveri práve naopak. Chladný 

a mokrý máj spôsobil to, že vyliahnuté 

bažantíky nevydržali zimu a chlad 

a uhynuli. Počasie spôsobilo v širokom 

okolí, že stavy bažantov sa zdecimova-

li, klesli na najnižšie počty za ostatné 

desaťročia. 

 Ochrana divej zveri pred nepriaznivým 

počasím je prakticky nemožná. Zrušené 

poľovky sú len malým krokom, ako 

udržať počty bažantov. Druhým a oveľa 
náročnejším krokom je celoročná sta-

rostlivosť a aspoň zachovanie „kmeňo-

vých stavov“. Poľovníci opravovali 

krmelce a zásypce, chystali krmivo na 

zimu. A zima nenechala na seba dlho 

čakať. Prekvapila nás nielen silnými 

mrazmi, ale aj vysokou hladinou spod-

nej vody, ktorá v niektorých prípadoch 

zatopila aj krmelce, čo sa nestalo už 

niekoľko desaťročí. Aj zo svojej skúse-

nosti musím povedať, že nie je nič prí-
jemné, keď poľovník nesie na pleciach 

40 kg vrece krmiva a preborí sa po pás 

do mrazivej vody pri –12 °C...  

Abrahámsky revír sa vyznačuje typic-

kou prírodnou scenériou nížiny 

s mnohými porastmi, hájom, potokmi 

a suchými ramenami, ale aj mokraďa-

mi. Toto všetko vytváralo ideálne pod-
mienky pre všetky druhy drobnej zveri, 

ešte v 70. rokoch minulého storočia bo-

lo možné stretnúť „u nás“ aj dropa veľ-

kého. Poľovníci sa pokúsili vrátiť do 

revíru králika, vynaložilo sa na to mno-

ho síl, veľa prostriedkov, ale výsledok 

nie je uspokojivý. Bude to ako 

s jarabicou? Treba príčiny hľadať 

v celkovom vplyve človeka na prírodu? 

Odpoveďou by možno bola zmena 

myslenia ľudí, čo by možno viedlo 
k zmene industriálneho vplyvu na prí-

rodu. Príkladom by mohlo byť susedné 

Rakúsko, kde pred niekoľkými rokmi 

obdivovali naše stavy drobnej poľovnej 

zveri – dnes je to naopak. Účastníci 

spoločnej poľovačky v Rakúsku zažili 

poľovku, kde vo výrade bolo niekoľko 

sto zajacov a bažantov. Situácia u nás 

dnes nepredstaviteľná. V našich pod-

mienkach sa vždy darilo srnčej zveri, 

nie je zriedkavosťou vidieť stáda s nie-
koľkými desiatkami zvierat. Vzniká 

dojem, že poľovníci, ktorí ju lovia, sú 

zlí. Povrchné alebo častejšie žiadne ve-

domosti o chove srnčej zveri využívajú 

rôzne pseudoochranárske skupiny. Po-

ľovníci však celý rok pozorne sledujú 

početné stavy srnčej zveri, zdravotný 

stav každého jedinca, sú takí, ktorí si 

kreslia ich vývoj a už vopred vedia,  

 
ktoré kusy sú výradové, choré, staré, 

ktoré by ohrozili genofond populácie, 

a preto ich treba vyradiť odstrelom. 

Možno každý nevie, že každý rok je 

chovateľská výstava na Okresnom SPZ, 

kde sú všetky trofeje ulovených srncov 

a odborníci ich hodnotia z hľadiska 

správnosti výberu na odstrel. Tento rok 

sme v našom PZ nemali ani jeden prí-

pad nesprávneho odstrelu srnca z hľa-
diska chovnosti, čo je veľmi dobrým 

obrazom o odbornosti a skúsenostiach 

poľovníkov. Aká je moja vlastná skú-

senosť? Dostal som povolenie na od-

strel srnca, videl som ho veľakrát – mal 

zvláštne zalomený ľavý parožtek, cel-

kovo bol slabší ako jeho rovesníci. 

Ukázalo sa, že ho pravdepodobne zrazi-

lo auto, alebo utrpel silný úraz, pri kto-

rom mal úplne vylomený paroh až 
z pučnice.  

 
Týmto chcem ukázať, nakoľko je výber 

prísny a podrobný. Ale sú aj takí, ktorí 

nerobia výber a na terénnom aute bráz-

dia po nociach polia, osvetľujú stáda 

a strieľajú na všetko, čo sa hýbe. Zver 

treba chrániť pred pytliakmi! Máme 

zverostrážcov s príslušnou právomo-
cou. Stále je však dôležitá spolupráca 

s políciou. Treba povedať, že polícia si 

túto funkciu plní zodpovedne. Je to 

dobre, pretože nikto nemôže riskovať 

život pri stretnutí s takýmito pytliakmi. 

V našom revíri máme aj chránené dru-

hy dravcov (napr. sokol, myšiaky, so-

vy). Abrahám sa dostal do povedomia 

ochranárov aj tým, že v chotári hniezdil 

raroh sťahovavý, ktorého našli podľa 
krúžkovania neskôr až kdesi v Uzbekis-

tane tisíce kilometrov od hniezda. Ale 

nielen dravé vtáky sú zaujímavé. Máme 

v chotári aj sojky, ktoré si ukrývajú ža-

lude do kyprej zeme a asi nikto neuverí, 

že sojka skryje za mesiac až dvetisíc 

žaluďov! Čo to znamená? Mnohé 

z nich na jar klíčia, lebo sojka má neo-

mylný cit pre výber tých najlepších. 

Takto sa prirodzene rozširuje les... Na 

jednej strane sojka škodí, na druhej je 
osožná. Rovnako ako straka – v zime 

odstraňuje ostatky uhynutých zvierat, 

ale na jar sa stáva nepriateľom hniez-

diacich spevavcov, keď vyberá ich va-

jíčka až v okruhu niekoľko hektárov 

okolo svojho hniezda. Preto sa celoroč-

ne považuje za škodnú. 

 

Ochrana zveri a prírody 

Minulý rok by sa z poľovníckeho hľa-

diska mohol charakterizovať jedno-

značne ako rok ochrany zveri a prírody. 

Poslanie poľovníkov sa postupne mení 

z lovcov na ochranárov, ale skutočných  


