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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE DUDVÁH V ROKU 2009

Dosiahnuté výsledky za rok 2009 zhod-
notila Výročná členská schôdza 7. marca
2010, ktorá sa tradične koná v slávnostne
vyzdobenej zasadačke v chate PZ Dudváh
v Abrahámskom háji. Na schôdzi sa zú-
častnil starosta obce Abrahám p. Marian
Vrbovský, ktorý veľmi pozitívne zhodnotil
pôsobenie poľovníkov pri ochrane k och-
rane revíru, prírody a poľovnej zveri, ale aj
pôsobenie poľovníckej organizácie a jej
účasť na spoločenskom živote obce. Zdô-
raznil, že spoločné ciele spájajú všetkých
ľudí bez ohľadu na typ organizácie, v kto-
rej pracujú, aby sa spojili na prospech všet-
kých, aby hľadali spoločnú reč s každým,
komu na prírode v okolí našich obcí záleží.
V tomto poľovníci a ich práca spájajú su-
sedné obce –  Abrahám, Hoste a Malú
Maču.

V hlavnom bode schôdze predseda PZ kri-
ticky zhodnotil minuloročnú prácu PZ, pri-
čom ocenil spoluprácu s obecnými úradmi,
poľnohospodárskym podnikom v Abrahá-
me, pristavil sa pri hlavných akciách za
rok 2009, čo boli Poľovnícky deň, výstavy
trofejí, strelecké súťaže, ale napríklad aj
vysádzanie stromčekov (samostatne alebo
v spolupráci s obcou), či projekt prive-
denia vody do lesa. Osobitnú pozornosť
venoval organizačným zmenám – vzniku
Poľovníckej komory a jej vplyv na ďalšie
aktivity poľovníkov.
Poľovný hospodár venoval pozornosť
hodnoteniu stavu a prírastkom zveri, ana-
lyzoval príčiny poklesu drobnej zveri (v
minulom roku najmä bažanta poľovného).
Aj on zdôraznil význam trvalej starost-
livosti o poľovnú zver. Roku 2009 sa uká-
zali lepšie stavy zajaca poľného oproti mi-
nulému roku. To sa premietlo aj do od-
chytu, keď sa splnil plán a mohli sme sa
vrátiť aj ku genetickej obmene krvi“ zajaca
poľného. Výbor rozhodol o výmene 20 ks
odchytených zajacov za zajace z inej lo-

kality, ktoré boli následne vypustené
do nášho revíru.

V rámci PZ sa podarilo vytvoriť ume-
lý odchov králika. Králik sa postupne
vypúšťal  nielen  do  lesa,  ale  aj  do
iných vybraných lokalít, kde sme sa
v minulosti s králikom bežne stretá-
vali. Napriek tomu, že sa vytvorili
dobré podmienky vo viacerých lokali-
tách, králik sa nám zatiaľ „neuchytil“.
Na druhej strane sa po viacerých ro-
koch v našom revíri objavil drop veľ-
ký. Stále častejšie sa ku nám „zatúla“
diviak, zrejme najčastejšie zo sused-
ného chotára Pustých Úľan. Treba
zdôrazniť, že v našom revíri je takýto
diviak veľkým škodcom, ktorý nemi-
losrdne ničí napr. na zemi hniezdiacu
zver... Aj v minulom roku patrila
k najatraktívnejším (a najťažším)  po-
ľovačkám poľovka na líšku.

Typická poľovka je to najmä v zime,
ale odlov líšky je dôležitý po celý
rok. Líška patrí k najväčším škodcom,
ktorý za rok uloví niekoľko tisíc
kusov drobnej zveri! Napriek tomu
sa roku 2009 odstrelilo menej kusov

líšky ako predtým.  Na druhej strane
sa ulovilo viac kún a viac strák, ako
pred rokom.
Aj minulý rok sa priebežné informácie
o poľovnom združení mesačne obja-
vovali na nástenke pri kostole. Pre
najmenších sú to krásne obrázky z prí-
rody, pre školákov zaujímavé in-
formácie o živote zvierat.
PZ Dudváh je integrálnym článkom
spoločenského života v obci. Dokazu-
je to celý rad akcií, na ktorých poľov-
níci nemôžu chýbať a ktoré sami orga-
nizujú (napr. 7. reprezentačný poľov-
nícky ples, strelecké preteky Carpaty
cup, Poľovnícky deň, akcie pre deti
a pod.). Najdôležitejšia však ostáva
celoročná práca na prospech prírody,
zveri  a  jej  ochrany.  Poľovníctvo  sa
stále viac mení zo združenia lovcov na
združenie ochranárov. Aj v tomto du-
chu poľovníci žiadajú spoluobčanov
o pomoc pri ochrane poľovnej zveri,
chránených druhov zveri (najmä spe-
vavcov a dravých vtákov) a rastlín v
našom revíri. Celoročne je dôležitý
boj proti pytliactvu. Zlepšila sa situá-
cia s voľne sa pohybujúcimi psami,
ale aj tak žiadame občanov, aby dbali
na to, aby sa ich psík nedostával bez
dozoru do revíru, najmä v tomto obdo-
bí hniezdenia a rodenia sa mláďat.

Na záver chceme osobitne zablaho-
želať a poďakovať za vykonanú
prácu poľovníkom, ktorí sa v roku
2009 dožili významného životného
jubilea – Severín Kraľovič (80), Ján
Sako (55) a Ing. Eduard Haršányi
a Alexander Takáč (50).
Gratulujeme!

M. Bernadič


