Frýdlantský rybářský občasník
Pro členskou základnu ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí.

Duben 2012

Pro zkvalitnění informovanosti členů MO o dění v naší organizaci, byly zřízeny webové stránky

www.rybarifrydlantno.cz
Rybožraví predátoři !
Od roku 2011 byla udělena výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů –
Kormorána velkého (Phalacrocorax carbo). Ve stanovené době od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku,
po dobu 3 let, tj. do 31.3.2014. Odlov a plašení kormoránů bylo povoleno za určitých podmínek, které si
hlídají myslivci jednotlivých mysliveckých sdružení. V prvním zimním období povolené výjimky bylo
prováděno na revíru Ostravice 4 a části revíru Ostravice 3, mimo území CHKO Beskydy, plašení a odlov
kormorána velkého. Byli uloveni 4 kormoráni.

Kormorán denně spotřebuje
kolem 0,5 kg ryb !!!
O tom, jaký je výborný „rybář“
ukazuje i následující snímek.
Ulovený pstruh má 32,5 cm!

Foto: Tomáš Babinec, Martin Hlaváč

Vzhledem k stále většímu tlaku rybožravých predátorů, je nutno co nejpřesněji podchytit a
zaznamenat jejich výskyt. Zjištěné údaje jsou důležité pro výpočet škod a následnému jednání se státní
správou ( náhrady škod, podklady k povolení výjimky ke snížení stavu těchto predátorů, ... ).
Informace o výskytu predátorů ( vydry říční, kormorána velkého, volavky popelavé, norka amerického ),
zasílejte na email:

kormoran@atlas.cz
Při zasílání informace jsou důležité tyto údaje: druh predátora, datum, hodina a místo výskytu.

Rybochovné zařízení Pstruží.
Na líhni je zapotřebí provádět udržovací práce celého areálu a zařízení. Žádáme všechny
rybáře, kteří mají čas a chuť přiložit ruku k dílu, aby se přihlásili na brigády. Termín je možno
dohodnout u líhňaře.

Líhňař p. Jan Pink, telefon: 775 524 732, nebo osobně na líhni.

Úklid kolem řeky Ostravice
V sobotu 21.4.2012 sraz v 8:30 hodin u lubenské lávky přes řeku Ostravici.

Celkové úlovky v roce 2011 na místních revírech

P.obecný
P.duhový
Lipan

Čeladenka 1
ks
kg
kg/ks
144 34,05 0,23646
91 26,17 0,28758
0
0
0

Ostravice 6
ks
kg
kg/ks
3
0,8
0,27
0
0
0
0
0
0

Ostravice 4
ks
kg
kg/ks
836 289,01
0,35
209
76,27
0,36
2
0,8
0,4

Více na webových stránkách – tabulky na webu.

Pstruhová sezóna začíná 16. dubna !!!
Pozor na několik změn a starších úprav, dle Dodatku k soupisu revírů ČRS VÚS pro Severní Moravu
a Slezsko vydaného 1.1.2009 s bližšími podmínkami rybářského práva pro rok 2012!!!
Pstruhové revíry: např.
- lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrou nebo háčky, dvojháčky a
trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty
- přisvojené ryby musejí být do povolenky zapisovány čitelně! U níže uvedených druhů dle uvedené
předlohy: pstruh obecný – P.OBECNÝ, pstruh duhový – P.DUHOVÝ, kapr – KAPR
Celé znění bližších podmínek v Dodatku ……… pro rok 2012.

Před začátkem letošní sezóny bylo vysazeno do revíru Ostravice 4 celkem 200 kg
pstruha obecného a do revíru Čeladenka 15 kg pstruha duhového.

pstruh obecný

PETRŮV
ZDAR !

pstruh
duhový
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