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Rybári a prvé zimné-nezimné mesiace 
 
Zimné obdobie je pre rybárov obdobím, keď hodnotia uplynulú sezónu, prezerajú si fotografie a videá zo                
svojich výprav a úlovkov a chystajú stratégiu a rybársku výbavu na nasledovnú sezónu. Organizácie              
hodnotia svoju činnosť a plánujú práce,financie a činnosť na nasledujúce obdobie. 
 
Ako už názov článku uvádza zimné mesiace neboli v skutočnosti zimné a rybári miesto vytvárania               
prieduchov v ľade sa mohli venovať lovu rýb dá sa povedať s malou prestávkou,keď sa vytvorila slabá                 
vrstva ľadu na rybníkoch počas celej zimy. 
 
18. januára, v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou sa vykonalo sčítanie populácie            
Kormorána veľkého, ktorý sa v našich revíroch už trvalo usadil. Populácia, ktorá sa nachádza v našich                
revíroch predstavuje približne 180 jedincov, ktoré boli napočítané pri tohtoročnom sčítavaní, čo je nárast o               
80 ks oproti údajom z predchádzajúcich troch rokov.Tento veľký nárast je pravdepodobne spôsobený veľmi              
miernou zimou, čo umožňuje ľahký prístup ku zdrojom potravy. V zimných mesiacoch je povolený odstrel a                
plašenie tohoto rybožravého predátora za účelom zníženia predačného tlaku. 
 
4.-5. februára po prudkom oteplení kedy denné teploty miestami dosiahli až 16-18 °C a výdatných dažďoch                
v severnom povodí Váhu sa zdvihla hladina tak, že bolo možné dopustiť vodu do rybníka Amerika III do                  
maximálnej úrovne. 
 
15. februára sa uskutočnila členská schôdza, ktorá ako každoročne zhodnotila činnosť organizácie a vytýčila              
si úlohy na ďaľšie obdobie. V priebehu schôdze bol do výboru zvolený ďalší člen p. Tibor Eremiáš, ktorý                  
prejavil záujem o prácu vo výbore, kde ho radi vítame a aj touto cestou mu prajeme veľa chuti do práce v                     
prospech organizácie. K najdôležitejším úlohám v tomto roku bude patriť dokončenie III. etapy             
biologického odbahňovania rybníka Vermek, ktorého prvé dve etapy sa zrealizovali s finančnou podporou             
obce a začatie biologického odbahňovanie rybníka Amerika III, kde sme požiadali o spluprácu majiteľa              
Duslo a.s.,kde bola zaslaná žiadosť. Dlhodobou úlohou je úprava pobrežia, prístupových ciest a vodnej              
plochy rybníka Vízallás, kde je však pomerne zložitá situácia v majetkovo právnych vzťahoch, ktoré sa               
musia rešpektovať. Ďaľšou úlohou, ktorou sa už zaoberáme niekoľko rokov je revitalizácia starého ramena              
Váhu. Materiály, ktoré sú už vypracované dávajú obraz toho, čo by tam mohlo byť a aký prínos by to malo                    
pre prirodzený život rýb v rieke. Priebeh schôdze a jej závery si môžete podrobnejšie prečítať na našej web                  
stránke www.srztrnovec.sk, kde si môžete pozrieť aj zaujímavé videá a fotoprezentácie z Váhu a v odseku                
Štúdia a projekty si môžete pozrieť materiály k revitalizácii starého Váhu. Názor každého, koho tento zámer                
zaujme si radi vypočujeme. 
 
V ďalšom období sa naša činnosť zamerala na údržbu techniky a revírov, nákup a dovoz mletého vápenca                 
na vápnenie rybníkov, pokosenie suchej trsti a jeho odvoz z pobrežia rybníkov Amerika III a Vermek,                
prípravu materialu na opravu lavičiek , ktoré ešte neboli vymenené na rybníku Amerika III, výrobu               
neresových hniez pre zubáče, na doplnení krmiva na kŕmenie rýb a zozbieranie a likvidáciu odpadkov z                
našich revírov. 
 
Po ukončení týchto prác budeme pokračovať v prípravných prácach na rybárske preteky. Žiadame aj touto               
cestou všetkých členov, aby sa akýmkoľvek spôsobom aktívne zapojili do činnosti organizácie či už pri               
organizovaní vlastných akcií, ale aj akcií organizovaných obcou, aby sme boli viditeľnou organizáciou             
medzi spoločenskými organizáciami v obci a aby sme čo najviac prispeli hlavne k ochrane a tvorbe                
životného prostredia v ktorom nášho koníčka vykonávame. 
 

Petrov zdar! 
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 
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