PRAVIDLÁ RYBOLOVU V MESIACI

MÁJ
1.
Na základe výnimky MŽP SR môžu členovia MO SRZ Stropkov od 15.5. loviť
na VN Stropkov a VN Bokša I. kapra rybničného a ostatné druhy rýb, ktoré
nepodliehajú individuálnej ochrane.
Na VN Bokša II. je rybolov obmedzený.
Loviť je možné na Ondave, Chotčianke a prítokoch.
Na VN Domaša naďalej platí všeobecný zákaz lovu rýb, ktorý trvá do 31.5.
(vrátane).
2.
Denný čas lovu rýb v kaprových vodách v mesiaci máj:
od 4.00 do 24.00 hod.
3.
Pripomíname povinnosť osvetlenia miesta lovu rýb po uplynutí jednej
hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu rýb prirodzeným
svetlom.
Lovná miera kapra rybničného je 40 cm. Loviaci si môže privlastniť v jednom
dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac dva kusy kapra
rybničného. Ak si loviaci ako prvého privlastní kapra, ktorého hmotnosť je väčšia
ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus kapra.
Upozorňujeme na povinnosť loviaceho pred začatím lovu zapísať do záznamu
o úlovkoch čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu
a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Čísla revírov MO SRZ
Stropkov pre zápis do záznamu o úlovkoch: VN Stropkov 4 – 3840, VN
Bokša I. 4 – 3240, Ondava 4 – 1680.
Každý loviaci rybár je povinný mať pri love meradlo potrebné na zistenie dĺžky
ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh
ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každého uloveného kapra zapisuje loviaci do
záznamu okamžite po jeho privlastnení. Ak loviaci nemal alebo si
neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v
zázname vyčiarknutím príslušných kolónok.
Loviaci rybár je povinný zapísať dátum a revír do nového riadku v zázname o
dochádzke a úlovkoch po privlastnení a zapísaní každej z rýb, ktoré sú uvedené
vo Vyhláške č. 185/2006 Z. z. § 14 ods. 2.
Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť
do vody ani nechať na mieste lovu. Loviaci nesmie znečisťovať okolie miesta lovu,
vodnej plochy a pobrežných pozemkov. Znečistenie miesta lovu je možným
dôvodom na začatie disciplinárneho konania.
Loviaci je povinný po skončení lovu rýb odstrániť akékoľvek označenie miesta
vnadenia alebo nahadzovania.

4.
Individuálna ochrana rýb v mesiaci máj:
lipeň tymianový, šťuka severná, hlavátka podunajská, kapor rybničný(na VN
Stropkov a VN Bokša I. platí výnimka od 15.5.), boleň dravý, hlaváč bieloplutvý,
hlaváč pásoplutvý, jalec maloústy, jalec tmavý, jeseter malý, lieň sliznatý, mrena
škvrnitá, nosáľ sťahovavý, pleskáč siný, pleskáč tuponosý, pleskáč vysoký,
podustva severná, mrena severná, sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský
a celoročne chránené druhy rýb a ostatných vodných organizmov.

