Miloš Balla jubiluje
Anniversary of Miloš Balla
Vynikajúci terénny ornitológ Miloš Balla oslávil v máji 2010 svoje 50. narodeniny. Narodil
sa 7. 5. 1960 v Trebišove, kde tiež vyštudoval
gymnázium. Od detstva trávil veľa času poznávaním prírody a predovšetkým operencov vo
svojom okolí. Až do roku 1993 sa ornitológii
venoval len ako dobrovoľník vo svojom voľnom
čase. O to cennejšie sú jeho výsledky v porovnaní s nami, ktorí sme sa ornitológii venovali,
alebo venujeme profesionálne.
Od roku 1980 bol členom ČSO. Od roku
1984 je krúžkovateľom a aktívne sa tejto metóde výskumu venuje dodnes. Bol zakladajúcim
členom Východoslovenského ornitologického
klubu v roku 1984, členom pôvodnej Slovenskej
ornitologickej spoločnosti a je aj členom
dnešnej SOS/BirdLife Slovensko. Výskumu
a ochrane dravcov sa aktívne venoval ako
člen ešte pôvodnej československej Skupiny
pre výskum a ochranu dravcov a sov, teraz
ako člen mimovládnej organizácie Ochrany
dravcov na Slovensku (RPS). V rámci týchto
organizácií sa aktívne zapájal do činnosti viacerých pracovných skupín, napr. československej
Skupiny pre výskum bahniakov vedenej pánom
V. Hájkom. Od roku 1993 pracuje v Štátnej
ochrane prírody SR ako profesionálny strážca
CHKO Latorica.
Okrúžkoval úctyhodných 158 druhov a
približne 7000 jedincov vtákov. Všetky svoje
ornitologické aktivity sústredil do oblasti
Zemplína. Spoločne so Š. Dankom krúžkoval
a monitoroval vtáky na rybničnej sústave pri
obci Senné, najmä bahniaky. Pôsobí tiež v
oblastiach Východoslovenskej roviny a Medzibodrožia. Dôverne pozná všetky páry orlov
kráľovských, či hniezda bocianov čiernych vo
svojom rajóne. Venuje sa výskumu a ochrane
predovšetkým bahniakov, dravcov a brodiv-
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cov, ale je odborníkom aj na niektoré skupiny
hmyzu, ako vážky, motýle, či rovnokrídlovce.
Je vynikajúcim fotografom prírody so zmyslom
pre neopakovateľné momenty a hru svetla.
Miloš Balla je jedným z najlepších terénnych ornitológov a zanietených ochrancov
prírody na východnom Slovensku. Z jeho
skúseností a poznatkov čerpajú mladí ornitológovia. Ako služobne najstarší zamestnanec
na Správe CHKO Latorica je akýmsi poradcom
a prirodzenou autoritou pre kolegov a to nielen
v oblasti ornitológie, ale zoológie všeobecne
a tiež botaniky. Do ďalších rokov mu prajeme
pevné zdravie, veľa krásnych ornitologických
pozorovaní, ochranárskych úspechov a dobré
svetlo pri fotografovaní.

Matej Repel & Štefan Danko

74

Tichodroma 22 (2010)

