muškárenie

muškárenie
energetické a priemyseľné využívanie,
ale karta sa postupne obracia. Zmena
životného štýlu a prístupu ľudí k ochrane
prírody vracajú tejto rieke krásne zákutia, ktoré lákajú športových rybárov.

VEĽKÝ POTENCIÁL

Napríklad úseky od VN Bešeňová po železničnú stanicu v Ružomberku, ktoré
obhospodaruje MsO SRZ Ružomberok.
Práve tu sa stretla skupina rybárov, ktorí
Váh považujú za rieku s veľkým potenciálom a veria, že sa môže stať atraktívnym
tokom európskeho formátu pre športových rybárov. Tieto úseky so pstruhovým
a lipňovým charakterom sú kombináciou
lovu rýb v režime chyť a pusť a úseku
s možnosťou privlastnenia si úlovku.
V posledných rokoch sa ukázala takáto kombinácia obhospodarovania ako
veľmi efektívna. Návštevnosť dokazuje
ich atraktivitu, poskytujú bohaté úlovky
a množstvo krásnych trofejných rýb.
Najkrajšou odmenou pre rybára na týchto úsekoch Váhu je fotografia s trofejnou
rybou a dobrý pocit, keď ju bez ujmy
vrátia do vody, aby potešila ďalšieho lovca.

VÁH JE
DOBRÁ
ZNAČKA

BIG RIVER RACE 2017

Na pretekoch
sa počítajú
úlovky nad
150 mm.

Vďaka režimu chyť a pusť
sa môže stať atraktívnym
tokom európskeho formátu
pre športových rybárov.

Vlani zvíťazilo
družstvo
MK Oravica I

»»» VLADIMÍR VAJDA

CHYŤ A PUSŤ

Rybárov vyznávajúch chyť a pusť je
na Slovensku stále dosť málo a rovnako
revírov s týmto režimom. V tom trochu
zaostávame za svetom, kde je uvedený spôsob
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Zmena životného štýlu
a prístupu k prírode vracajú tejto rieke
krásne zákutia.
rybárčenia oveľa populárnejší a považujú ho za priateľský k prírode. Aj my
pritom máme viacero vôd,
vrátane tečúcich, ktoré by
si takýto priateľský prístup
zaslúžili. Jednou z nich je
určite Váh, rieka v minulosti veľakrát ospevovaná

pre svoju krásu, divokosť
a rozmanitosť. Od svojho
zrodu pri Kráľovej Lehote
priberá veľa prítokov a mení
sa na hučiacu vodnú masu
plnú života, ktorá sa pri
Komárne spája s Dunajom.
Váh za posledné storočie dosť poznačilo

Mušky musia
byť viazané na
háčikoch bez
protihrotov.

uchovať pôvodné druhové zastúpenie rýb
v našich revíroch a nebudeme odkázaní
vnúčatám rozprávať legendy o krásnych
pstruhoch a lipňoch, ktoré sme tu chytávali. Zachytáme si ich spolu.
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P

ríroda Slovenska je jedinečná
a krásna. Nadšenci rybolovu
majú veľký výber lovných miest
na uspokojenie svojej vášne.
Väčšina revírov ponúka dobrú
rybačku s možnosťou privlastniť si úlovok.
Máme však aj skvelé revíry s režimom
chyť a pusť, ktoré zvlášť lákajú športovo
založených rybárov. Takých, čo neberú
rybu prioritne ako zdroj potravy, ale
najmä ako súpera, ktorý čestne bojuje
o život. Zdolávanie ryby je pre nich zážitok,
za ktorý sa jej odvďačia darovaním slobody.

Vrcholom aktuálnej rybárskej sezóny
bude v týchto miestach 1. až 3. septembra 3. ročník priateľských pretekov v love
na umelú mušku Big River Race 2017.
Pripravuje ho MsO SRZ Ružomberok.
Súťažiť bude 21 trojčlenných tímov zo
Slovenska i zo zahraničia (viac na www.
bigriverrace.com). Predchádzajúce ročníky
podujatia dokázali, že je prínosom pre rieku. Dopĺňajú sa v nej pôvodné druhy rýb.
To prispieva k budovaniu dobrej značky
Váh. Aj takýmto spôsobom dokážeme

