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PARÁDNE JELENE

Z

vernicové chovy majú na
Slovensku dlhoročnú tradíciu. Aj v takýchto uznaných poľovných revíroch
sa obhospodarovanie zveri
riadi pravidlami, stanovenými právnou
normou a v podstate sa nelíši, či už je
ich užívateľom štátna organizácia, fyzická alebo právnická osoba. Dôležité je, že
slúžia predovšetkým na chov, zveľaďovanie a zachovanie kvalitného genetického
materiálu jelenej, danielej alebo muflonej zveri. Výsledky z mnohých zverníc
poukazujú na dobre cielený poľovnícky
manažment. Dôkazom sú silné trofeje,
prezentované na chovateľských prehliadkach. Po odpoveď na otázku, ako nastavili hlavné parametre starostlivosti o zver,
sme tentoraz zašli na Liptov, do zvernice
Paliesky, ktorú obhospodaruje spoločnosť Sankt Hubert SK.

DOSŤ PRE KAŽDÉHO

„Nám sa v chove osvedčila hlavne kvalitná strava, ktorú sami dorábame pomocou granulačnej linky, obohatená
predkladaním ovocia,“ vraví Filip Čenka,
patriaci k mladej nastupujúcej generácii

Špeciálny
granulát pre zver
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Zhody nepravidelného štrnástoráka vo veku
dvoch rokov? Aj takéto dôkazy kvality genofondu
a chovu sme objavili v Palieskach. »»» TIBOR BENČIČ

chovateľov zveri s tým, že receptúra granulátu pozostáva
z materiálov na
prírodnej báze
a stále ju vylepšujú. „Dôležité
je predkladanie
krmiva v pravidelných intervaloch a tak, aby
sa dostalo každému jedincovi.“ Skúšali
rôzne spôsoby a najlepšie sa im osvedčilo mechanické dávkovanie granulátu

po kôpkach na trávnatú plochu, či v prípade nepriaznivého počasia na sústavu
betónových kociek, dostatočne od seba
vzdialených, ktoré sa dajú dobre hygienicky ošetrovať. Každý jedinec má takto
prístup k potrave bez stresu z odháňania dominantnejším, čo sa prejavuje na
dobrej kondícii celej populácie a má to
zásadný vplyv takisto na tvorbu parožia či rast tuľajok v prípade muflónov.
Samozrejmosťou je dostatočný prísun
soli a minerálnych látok, ako aj prístup
k vode v období horúčav. Tej je vo zvernici dostatok vďaka vybudovanému systému nádrží zadržiavajúcich vodu.

Betónové stoly na krmivo

sú barany, ktoré majú v štyroch rokoch
tuľajky s hodnotou viac ako 230 bodov. Dobrý základ vidí obhospodarovateľ vo zvýšených prírastkoch. Čo sa

CHCE TO POKOJ

MUFLÓNY I DANIELE

Venujú sa aj chovu muflonej zveri, pričom trofejová kvalita sa každým rokom
zlepšuje. Opäť pomohlo občerstvenie
krvi pred niekoľkými rokmi. Vo zvernici

týka kvality, bude
teda z čoho
vyberať. Na
ostatnú choZvernica Paliesky,
vateľskú pre201,30 b. CIC
hliadku predložili trofej
muf lóna
s hodnotou
224,25 bodu
CIC. Danielej
zveri sa tu venujú len okrajovo,
napriek tomu sa
v minulom roku
podarilo vo zvernici odloviť tri zlaté
lopatáre. Zaujímavosťou bol nález kapitálneho daniela,
ktorý zrejme „umrel“ na starobu.

Zvernica
Paliesky,
224,25 b. CIC

Okrem spomenutej starostlivosti, tak
ako vo všetkých revíroch, treba zveri
zabezpečiť pokoj. Toho má zver chovaná v tejto zvernici dostatok. Aj vďaka
nonstop kamerovému monitorovaniu
územia, čím sa eliminuje pohyb nepovolaných osôb. Rovnako tu nezaznamenávajú výrazne úhyny, dochádza k nim
viac-menej iba počas jelenej ruje. Napríklad po tej vlaňajšej však našli len dve
jelenice ubodané agresívnymi jeleňmi.
Ak chovateľom robí niečo vrásky na
čele, tak atakovanie zvernice veľkými
šelmami. V prípade rysa a vlka je to ešte
v norme, ale enormne sa vraj zvýšil tlak
medveďov. Návštevy tejto šelmy najviac
registrujú v čase kladenia mláďat, keď
medveď zrejme vyhľadáva tento ľahko prístupný zdroj potravy. Riešením
bude podľa Filipa Čenku vybudovanie
elektrického oplôtka pozdĺž plota celej
zvernice, čo si, samozrejme, vyžiada finančné náklady a premietne sa do ekonomických výsledkov hospodárenia. 
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CHOV POD KONTROLOU

Počas rozhovoru sme obdivovali množstvo zhodov sústredených v hospodárskej
miestnosti. O trofejovej kvalite tunajšej
jelenej zveri svedčia napríklad zhody nepárneho štrnástoráka – dvojročného jeleňa, vysoko medailové zhody najstaršieho
osemročného jeleňa, viac ako osemkilové
zhody zo sedemročného jeleňa či výrazne silné, takmer šesťkilové zo štvorročného chovného jeleňa, ktoré naberajú body
vo všetkých parametroch. O dobrom
genofonde hovoria tiež zhody ročných
jeleňov v prvom paroží, z ktorých určite
vyrastú nádherné jedince. V tejto zvernici udržiavajú pomer pohlaví jelenej zveri
1 : 2, pri takomto nastavení vraj ruja prebieha veľmi zaujímavo. Výrazne kvalitný
materiál živej zveri, jelenice, podľa Filipa
Čenku doviezli z Maďarska. Jelenice sú
v čriedach dominantné, vo výbornej kondícii, na pohľad mohutnejšie, a tiež ich
mláďatá sa stavbou tela výrazne líšia od
ostatnej mladej zveri. Občerstvenie krvi
sa oplatilo, jelienky od týchto jeleníc nasadzujú mimoriadne silné parožie.

