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Rybári a revíry počas pandémie 
 
Tak ako celú spoločnosť a všetky bežné aktivity aj činnosť našej organizácie počas jarných              
mesiacov bola poznačená obmedzeniami súvisiacimi s vírusovou pandémiou. Aj napriek          
týmto obmedzeniam sa vykonali potrebné práce v našich revíroch tak, aby bolo možné otvoriť              
hlavnú rybársku sezónu na našich revíroch od 1.6. dá sa povedať bez vážnejších obmedzení. 
 
V lese priľahlom k rybníku Amerika III sa vykonalo odstránenie suchých, zlomených            
vyvrátených a chorobami poškodených stromov na základe súhlasu majiteľa pozemku Dusla           
a.s Šaľa. Ku Dňu zeme sa zorganizovalo v malých skupinách čistenie brehov rieky Váh a               
rybníkov. Odpadky boli odvezené na zberné dvory  na likvidáciu. 
 
Rybárske preteky v tej podobe, ako sme boli každoročne zvyknutí sa z dôvodu obmedzení              
neorganizovali.  
 
Pri kontrolnom výlove na chovnom rybníku Vermek boli na niektorých ulovených rybách            
viditeľné známky napadnutie cudzopasným kôrovcom Lernea ciprinacae, ktorá spôsobuje         
ochorenie zvané Lerneóza. Napadnuté ryby zostanú letargické plávajú pri hladine, prestanú           
prijímať potravu a po čase uhynú. Nakoľko už pred niekoľkými rokmi sme mali skúsenosť s               
týmto ochorením, ihneď sme sa skontaktovali s našim veterinárnym lekárom MVDr. Jurajom            
Meszárosom, CSc. ktorý základe zaslaných fotografií potvrdil toto ochorenie a ihneď dodal            
prípravok na ošetrenie, ktorý sa aplikoval v dvoch dávkach. Ošetrenie bolo účinné a po              
ďalšom kontrolnom odlove nebol zistený už žiadny prípad ochorenia.  
 
Počas troch kontrolných výlovov, ktoré okrem zistenia zdravotného stavu rýb mali za účel aj              
postupný odlov karasov z tohto chovného revíru nakoľko požierajú potravu pred chovanými            
kaprami a tým dochádza k pomalejším prírastkom. Bolo odlovených 80 kg karasov, ktoré sa              
použili na zarybnenie rybníka Amerika III. 
 
Jarný úhyn rýb bol minimálny cca 15 ks a do 17.5. sa úhyn v rozsahu uplynulých rokov                 
neprejavil. 2. a 3.5. boli organizované takisto za účasti obmedzeného množstva rybárov            
kontrolné výlovy na lovných rybníkoch na základe rozhodnutia Predsedníctva MsO SRZ           
Šaľa za účelom zistenia zdravotného stavu rýb po prezimovaní a pred zarybnením. Na             
lovných rybníkoch sa nezistili žiadne ochorenia, ktoré sa v minulých rokoch prejavovali            
zvýšeným úhynom. 
 
Zarybnenie lovných revírov sa z dôvodu objektívnych príčin (pretrvávajúce pandemické          
obmedzenia a zlé poveternostné podmienky pri odlove u dodávateľa rýb) vykonalo až druhej             
polovici mája v množstve: Amerika III - 820 kg a Vízallás - 500 kg. Po zarybnení bolo                 
vykonané prikrmovanie rýb. Nakoľko neboli zistené žiadne jarné ochorenia rýb ani pred ani             
po zarybnení nebolo použité ani medikované krmivo Rupín špeciál, ktoré sa každoročne            
aplikovalo. 
 
Na základe našej žiadosti zaslanej Obecnému zastupiteľstvu a príslušnej komisii Obecné           
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 11.5.2020 uznesením č.160/2020 odsúhlasilo finančný         
príspevok vo výške 2.250.- € na 3. etapu odbahňovania rybníka Vermek. Po úspešnom             
ošetrení rýb proti lerneóze, ktorá sa na rybníku vyskytla sme 30.5.2020 začali aplikáciou prvej              
dávky baktérii, ktoré sa budú dávkovať v pravidelných intervaloch podľa pokynov dodávateľa            



do septembra- októbra, kedy bude odbahňovanie ukončené. Aj touto cestou chceme           
poďakovať Obecnému zastupiteľstvu za odsúhlasenie finančných prostriedkov a        
všetkým,ktorí sa budú podieľať na aplikácii za obetovaný čas a vykonanú prácu. 
 
Mnohí z vás,ktorí sa radi pohybujete v prírode v okolí našej obce ste si určite pri prechádzke,                 
behu, bicyklovaní, jazde na koni, alebo len tak pri posedení pri rybníku Amerika III všimli               
poletujúci parik bielych vtákov, ktorí vydávajú intenzívny pískavý zvuk a často pristávajú a             
posedávajú na kmeni umelého ostrovčeka, ktorý tu bol vytvorený pred 6 rokmi, aby dotváral              
scenériu rybníka. Tieto poletujúce vtáčiky sú rybáre riečne[ alebo staršie rybár obyčajný          
(lat. Sterna hirundo) a rozhodli sa na starom kmeni ostrovčeka zahniezdiť.Spoločenská          
hodnota jedinca je 1.840.- €. Pri kŕmení rýb sme sa bližšie pozreli,aký poklad tak intenzívne               
chránia svojim pískaním a nalietavaním ,keď sme sa ku kmeňu priblížlli. Na naše prekvapenie              
sa z dutiny kmeňa vykotúľali 3 nedávno vyliahnuté mláďatá. Nie je to síce ohrozený druh, ale                
na Slovensku hniezdi len okolo 250 párov.Sme radi,že si tento párik našiel vyhovujúce miesto              
na hniezdenie na umelom ostročeku z kmeňov, ktorý tu bol vybudovaný aj za týmto účelom.               
Starostliví rodičia sa o nich vzorne starajú a dúfajme, že ich aj úspečne vychovajú. 
 
A ešte niečo všeobecne aj pre všetkých, ktorí na pobrežia našich revírov ako nerybári chodia               
za účelom relaxu. Voľný čas ktorý z dôvodu obmedzení v súvislosti s vírusovou pandémiou              
mnohí strávili v prírode, čo je len a len na prospech zdravia sa na pobrežiach našich revírov,                 
hlavne rybníka Amerika III a Váh prejavil zvýšením množstvom odpadkov. Teraz je to             
evidentné, že tieto odpadky tu nezanechali rybári, ale tí čo sem prišli stráviť voľný čas a                
načerpať energiu z prebúdzajúcej sa jarnej prírody. Keď nám pobyt v prírode prináša             
spokojnosť a radosť správajme sa k nej rovnako a keď už nič viac nerobíme aspoň odpadky                
zo zjedeného a vypitého občerstvenia zober so sebou a zlikvidujme ho v rámci vlastného              
komunálneho odpadu. Príroda človeka nepotrebuje tak, ako človek potrebuje prírodu ,čo sme            
si v tomto čase mohli trocha viac uvedomiť. 
 
Vo vzťahu k prírode by sme sa mali riadiť jedným výrokom hlavného predstaviteľa filmu Bod               
zlomu, kde pri jednom zamyslení o vzťahu človeka a prírody hovorí: “Musíme dávať viac ako               
si berieme, aby sme zastavili skazu miesta ktoré nám dáva život“ 
 
Príjemný pobyt všetkým v našich revíroch. 
 

Petrov zdar! 
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ryb%C3%A1r_rie%C4%8Dny#cite_note-SAV-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina

