Lovski tabor mladih Lovske zveze Maribor 2015

Božidar KUNEJ, 28.9.2015

Lovska zveza Maribor (LZM) v sodelovanju z LD Poljčane organizirala lovski tabor mladih za
osnovnošolce LD Poljčane. Enodnevni tabor je potekal v soboto 26. septembra 2015 v lovišču
LD Poljčane, katerega se je udeležilo devet tabornic in dvanajst tabornikov.

Skupinska fotografija lovskega tabora mladih LZM v LD Poljčane (foto: LZM)

Udeleženci lovskega tabora so se seznanili s poslanstvom lovstva. Danes po stoletni tradiciji
lovstva na slovenskem dejavnost lovcev ni več samo delo v lovišču in poseganje v populacije
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divjadi. Lovstvo je postalo znanost, s strokovnim sonaravnim gospodarjenjem z divjadjo in
varstvom narave, ki je naše poslanstvo in glavni cilj.

Tabora so se udeležili učenci in učenke zadnjega razreda osnovne šole Poljčane. Na lovski
dom LD Poljčane so prišli iz doline peš skupaj z ravnateljico mag. Francko Mravlje in
razredničarkama. Po jutranjem okrepčilu s čajem ter krofi so mladi taborniki prisluhnili pozdravu
vodje lovskega tabora Borutu Mithansu, starešini LD Poljčane Tomotu Kovačiču in predsedniku
LZM Marjanu Gselmanu.

Učenci so se porazdelili v skupine ter z zanimanjem prisluhnili predavanju Ivana Žižeka o
zgodovini in pomenu lovstva, Boruta Mithansa o varstvu narave, razlogih in pomenu le te.
Lovsko kulturo z šegami in navadami je tabornikom predstavljal Rudi Majer. Rogista LZM Jože
Želj in Roland Apohal sta predstavila rovske rogove ter osnovno igranje nanj, v poskusnem
pridobivanju zvokov iz lovskih rogov so se preizkusili tudi taborniki. Predavanje o lovski
kinologiji s spoznavanjem pasem psov ter pomembno seznanjanje za mlade, kakšnega
mladička nabaviti je predstavil Marjan Gselman. Njegovi labradorki sta prikazali vaje poslušnosti
ter iskanje in prinašanje izgubljenega. Odličen strelec Bojan Urbančič je izvedel prikaz lovskega
orožja optike in pripadajoče lovske opreme. Poudaril je, da je za lovce izredno pomembno
varno rokovanje z orožjem. Lovci lovske družine Poljčane so tabornikom predstavili; delo lovcev
v lovišču, izvajanje lova, divjad na pogorju Boča, kar je s prezentacijo izvedel Zvonko Drozg.
Lovka in hkrati učiteljica na srednji lesarski šoli v Mariboru Mateja Kišek je predstavila poklic
gozdar in gozdarski tehnik, ki bo mladim v zadnjem razredu OŠ pripomogel pri lažji odločitvi o
nadaljnjemu srednješolskega izobraževanja. Lovsko kulinariko s pripravo divjačinskega golaža
so predstavili Emerik Subotič, Sandi Polanec in Renato Vovk. Golaž so pripravili iz mesa srnjadi
ter Poljčanske specialitete muflona iz Boča kateremu so postregli kuhan krompir, dokaz o
okusnosti golaža in lačnih želodčkih tabornikov je bil izpraznjen kotliček.

Vodja lovskega tabora mladih LZM Borut Mithans in predsednik Marjan Gselmanje sta OŠ
Poljčane ter LD Poljčane podelila Zahvalo LZM za pomoč in sodelovanje pri izvedbi lovskega
tabora. Vsi navzoči učenci so prejeli pisna potrdila o udeležbi na lovskem taboru mladih, kape,
pisalne bloke s kulijem LZM ter igralne karte črni Peter.

Po skupinskem fotografiranju so se učenci s spremljevalkami vsi navdušeni z novimi spoznanji
o lovstvu na lovskem taboru zahvalili organizatorjem ter se odpravili v dolino do šole v
Poljčanah.
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Predavatelji LZM so se gostiteljem LD Poljčane še enkrat zahvalili za gostoljubje in odlično so
organizacijo tabora, katera bo vsekakor pripomogla pri izvedbi naslednjega spomladanskega
lovskega tabora mladih LZM.

Fotografije lovskega tabora mladih LZM v LD Poljčane so objavljene v spletni galeriji slik LZM .

Objavljamo opis učenca OŠ Poljčane, ki se je udeležil lovskega tabora mladih.

LOVSKI TABOR

V soboto, 26. 9. 2015, smo se pri izbirnem predmetu, Obdelava kovin, udeležili lovskega tabora
na Boču. Zjutraj smo se zbrali pred samostanom v Studenicah in skupaj odšli proti lovskemu
domu. Ko smo prišli na vrh, so nas prijazno povabili na toplo in nas pogostili s krofi, z žemljicami
in s čajem. Predstavnik Lovske zveze Maribor nam je na kratko predstavil program dneva.
Potem smo se razdelili v pet skupin in vsaka skupina je odšla k različni dejavnosti.

Moja skupina je najprej odšla k lovskim psom, kjer so nam jih predstavili, pozneje pa smo lahko
na lastne oči videli, kako lovčeva psa ubogata na ukaz svojega lastnika, in si želeli, da bi tudi
sami imeli tako lepo vzgojene hišne ljubljenčke.

Potem smo odšli h gospodu, ki nam je predaval o varstvu okolja in živali ter o pomenu
postavitve smrekove vejice, kar je bilo meni najbolj zanimivo.
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Z mrzlega smo se spet vrnili na toplo, kjer smo spoznali gozdarski poklic ter nekatere živalske
vrste. To nam je bilo všeč in zanimivo, saj imamo vsi radi živali. Kadar je kakšna stvar nova in
zanimiva, čas hitro mine, zato smo odhiteli še h kulinariki, da bi tudi od tega odnesli kaj
zanimivega in poučnega.

Izvedeli smo, da sta kuharja državna prvaka v kuhanju golaža iz divjačine, kar smo pozneje
sami okusili in se povsem strinjali.

Sledila so trobila. Tudi tukaj ni bilo brez veze, saj nismo vedeli, da obstaja toliko različnih trobil,
ki se lahko naredijo tudi iz naravnih materialov. V igranju smo se lahko preizkusili tudi sami.
Osebno nisem poskusil igrati, ampak za tiste, ki so, lahko rečem, da jim ni bilo žal.

Nato je sledila dejavnost, ki je bila naši skupini najzanimivejša – puške in streljanje. Spoznali
smo veliko različnih nabojev pušk in sami smo lahko pogledali skozi daljnogled in opazovali
(bližnjo) okolico lovskega doma.

Na koncu smo imeli kosilo, ki je, kot sem že povedal, bilo za prste oblizniti. Vsi pa smo bili zares
presenečeni, da smo dobili toliko lepih in praktičnih daril od Lovske zveze Maribor. Nadvse pa
se vam moramo zahvaliti za to, da ste ves ta program organizirali na tak način, da nam bo
ostala ta sobota v lepem spominu.

Andraž Mohorko, 9.b
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