naše zvernice

naše zvernice

Na Liptove zúročili
dokonalý prehľad
o zveri v uzavretom
chove do skvelých
výsledkov.

PALIESKY

»»» TIBOR BENČIČ

L

iptov láskyplne stíska
jú horstvá Veľkej Fatry,
Chočských vrchov, hrebeň
Západných a Nízkych Ta
tier. Je domovom veľkých
šeliem, ktoré možno bežne stretnúť na
hrebeňoch horských masívov, ale už
i v podhorí. Na rozľahlých lúkach vídať
kapitálne srnce, no tunajšie poľovné reví
ry poskytujú výborné podmienky najmä
na chov jelenej zveri. Trofeje predklada
né spoločnosťou Sankt Hubert SK, a. s.,
Liptovský Ján (www.sankthubert.sk) sú
na výstavách neprehliadnuteľné. Za ich
skvelými chovateľskými výsledkami stojí
tím ľudí, ktorí sa rozumejú poľovníctvu,
no takisto lesníctvu, včelárstvu, poľno
hospodárstvu a rybnému hospodárstvu.
Spoločnosť vznikla bezmála pred dvad
siatimi rokmi. K jej prevažujúcim aktivi
tám patrí poľovníctvo, športové rybárstvo
a agroturistika. V ostatnom období sú čo
raz žiadanejšie sprievodcovské služby pri
filmovaní alebo fotografovaní vzácnych
druhov zveri a vtáctva. Klientom zabezpe
čujú aj ubytovanie. Poľovnícky manažujú
dva revíry na hornom Liptove. Horský re
vír Svarínka s výmerou 2 633,35 hektára
a výškovým rozpätím 695 až 1 727 met
rov nad morom je súčasťou poľovnej ob
lasti J XIII. Nízke Tatry. Charakteristický
je najmä chovom kvalitnej populácie jele
nej zveri. Teraz však nazrieme v sprievode
užívateľa do druhého revíru, presnejšie
zvernice Paliesky. Nachádza sa v katastrál
nom území obce Podtureň, na neveľkom
vápencovom ostrovčeku v nadmorskej
výške 618 až 720 metrov. Pokrýva ho pri
bližne 60-ročný smrekovo-borovicový les
a obklopujú poľnohospodárske kultúry.
Má 75 hektárov a prevažne južnú až ju
hozápadnú expozíciu.

PROFESIONÁL

Odborným garantom projektu chovu
a obhospodarovania zveri v oboch reví
roch je Dušan Jančovič. Lesnícky inžinier
začínal v Lesoprojekte, neskôr 23 rokov
učil na lesníckej škole v Hrádku, no a po
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Keď investujeme do jedinca 10-tisíc eur,
neponúkneme ho na odstrel za tretinu.
pri tom vykonával bezmála 30 rokov
funkciu odborného lesného hospodára
a 20 rokov poľovného hospodára. Po
náročnom vybudovaní zvernice Paliesky
v nej od roku 2004 so svojím tímom in
tenzívne hospodári s jeleňou zverou. Už
na začiatku zabezpečili do chovu kvalitnú
zver, ktorú rokmi ešte zveľadili. Kondič
ne i trofejovo. Kapacita a úživnosť pro
stredia im umožnila zaviesť takisto chov
muflónej a pridružene, v obmedzenom
množstve, aj danielej zveri. Zvernica tak
v súčasnosti produkuje nielen kapitálne
jelene, ale aj muflóny a daniele. Zúčast
nili sme sa na prehliadke jeleních a da
nielích zhodov, ktorých kompletizovaniu
a vyhodnocovaniu venuje spoločnosť
veľkú pozornosť. Veľa z nich na základe
hmotnosti a hrúbky už v treťom roku vy
kazovalo parametre nádejných jedincov.

Nebol problém si tu poťažkať medailo
vý zhod päťročného jeleňa s obvodom
ružice takmer 25 centimetrov. A takých
mali viac. V priestore zvernice našli už aj
zhody daniela, ktoré vysoko prekračovali
hodnotu zlatej medaily.
Čo väzí za týmito chovateľskými
úspechmi? Do veľkej miery vraj nekom
promisná selekcia založená na dokonalej
znalosti etológie zveri a každodennom
sledovaní sociálneho správania jedin
cov. Nielen počas pastvy, ale aj oddy
chu a najmä v období reprodukcie. A to
sa dá podľa D. Jančoviča v uzavretých,
zvernicových alebo farmových chovoch.
„Vo voľnom revíri nemá poľovník šancu
dokonale spoznať celú populáciu a cho
vateľský zásah je tam viac založený na
náhodnom, aj keď opakovanom
stretnutí s určitými jedincami.“
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POĽOVNÍCTVO

vývojové rady parohov, jednotlivých
jeleňov počas jeho života.

VÝŽIVA
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PREDAJŇA ŠAĽA
Hollého 1854/9, Budova COV
927 05 Šaľa-Veča,
+421 917 955 557
info@betalov.sk
nich vybijú energiu a spasú mladé výhon
ky. Súčasťou zvernice je viac ako hektáro
vý sad s tisícdvesto ovocnými stromami.
Rastie v ňom arónia, rakytník, jabloň,
hruška či slivka. Vyprodukuje 700 až tisíc
kilogramov ovocia. Jelene si pochutnáva
jú na jablkách, ktoré personál zvernice tu
i tam prehodí cez ochranné oplotenie. Pri
väčších výnosoch časť ovocných výliskov
primiešajú do granulovanej zmesi.

PREDAJŇA ZVOLEN
Neresnická cesta 3A, 960 01 Zvolen
(pod Strabagom, vedľa areálu Raster)
+421 910 525 678
zvolen@betalov.sk

RENTABILITA

ktoré odpudzuje nebezpečné
kliešte a komáre.

Šiltovka
KOMAR-C
Košeľa
KOMAR-S
Fielder-J
dámsky komplet

Nohavice
KOMAR-T

VALENTINA luxusné
dámske hodinky
Detské
poľovnícke
oblečenie

Vábničky Kristoffer CLAUSEN

GAMSKAR luxusné
pánske hodinky

betalov.sk
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HENAR-SH kraťase

IVORY Polo tričká

www.betalov.sk

Oblečenie KOMAR
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Chovateľ musí mať jasný cieľ, čo chce vo
zvernici dosiahnuť. Podľa D. Jančoviča sa
nedá investovať do jedinca niekoľko tisíc
eur, aby bol neskôr zhodnotený ledva
na polovicu. Spoločnosť sa snaží ekono
micky zužitkovať všetky produkty, ktoré
zvernica ponúka. Chov musí byť rentabil
ný. Sústreďujú sa najmä na odchyt a pre
daj kvalitného živého materiálu. Speňažiť
sa dajú aj zhody a kvalitne spracovaná
divina. Ponúkajú takisto poplatkový lov,
o ktorý je záujem azda i preto, že základ
populácie vo zvernici tvorí zver odchy
tená vo voľných revíroch. Je dostatočne
plachá a poľovačka na ňu, navyše v zaují
mavom teréne, je silný zážitok. Zvlášť lov
kapitálneho jedinca. Niekedy vraj trvá aj
tri dni, pretože vo zvernici je množstvo
chovných jedincov a nie hneď natrafí lo
vec so sprievodcom na určenú zver.
Veľa skúseností zo zvernicového cho
vu sa dá aplikovať aj vo voľnom revíri.
Nabudúce vás oboznámime so zaujíma
vými poznatkami z chovu jelenej zveri
v nádhernom nízkotatranskom revíri
Svarínka, ktorý rovnako obhospodaruje
spoločnosť Sankt Hubert.
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ĎALŠIE OČI

Vo zvernici Paliesky to funguje. Pou
žívajú systém 19 kamier, ktoré nepre
tržite snímajú zver. Inštalovali ich pri
odchytovom zariadení, krmoviskách,
bahniskách a predpokladaných ležovis
kách. Kamery majú 30-násobný zoom,
takže chovatelia si môžu detailne po
zrieť kvalitu parohov, lopát či tuľajok
a takisto identifikovať jedinca podľa
čísla na ušnej značke. Vďaka kvalitné
mu podsvieteniu sledujú zver aj v noci.
Majú dokonalý prehľad o pohlavnej,
vekovej štruktúre či prírastkoch. Podľa
D. Jančoviča vedia tiež veľmi presne vy
typovať, kedy, kde, ktoré jedince zho
dia parohy a ľahšie ich potom dohľada
jú čoho je aj dôkaz že uchovávajú celé

Dôležitým faktorom úspešného chovu
vo zvernici je predkladanie kvalitného
krmiva. So sprievodcom sme nazreli do
technickej budovy, kde pomocou plne au
tomatizovanej granulačnej linky pripra
vujú špičkový granulát. Ten je základnou
zložkou predkladanej potravy. Pomocou
modernej technológie pripravujú kvalit
né krmivo na jednotlivé ročné obdobia.
Veľmi rýchlo a efektívne dokážu s prí
mesou minerálov spracovať do granulátu
senáže, siláže, ostružliny, jačmeň, ovos či
kukuricu. Surovinu získavajú z poľnoná
kupov, čím sa šetria skladové priestory.
Úplným základom zmesi je kvalitné vy
sokohorské seno, ktoré si vo veľkej časti
zabezpečujú svojpomocne z poľovného
revíru Svarínka. Do zmesi primiešavajú
v primeranom množstve takisto ihličie
smreka či kôru ihličnanov, čím sa im darí
eliminovať ohryz drevín.
Revír pravidelne revitalizujú hlavne
obsievaním lúk kvalitnou Ďatelinotráv
nou zmesou a takto zvyšujú jeho opä
tovnú úživnosť. Na území zvernice vy
budovali spevnené účelové komunikácie
a priepusty s vodou, neskôr šesť zdrží,
ktoré zabraňujú zvýšenému odtekaniu
vody z revíru. Zver jej má dostatok celý
rok a vystačí aj na udržiavanie bahnísk.
Okrem toho chránia obec Podtureň pred
prípadnými záplavami. Lesy obhospoda
rujú prírode blízkym spôsobom. Prebier
ky vykonávajú len na smrekoch, ktoré vy
tĺkaním poškodili jelene. Spustené stromy
im ponechávajú k dispozícii. Jelene si na

BearBuster
obranný
sprej proti
medveďom
- 150 ml
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