SUMCOMÁNIA

POTRAVA SUMCA
Sumec je teplomilná ryba,
ktorej trávenie ovplyvňuje
len určitá teplota vody.
Všeobecne platí, že pri
vyšších teplotách (do určitej
miery) sa metabolizmus
zvyšuje a naopak, s
postupným ochladzovaním
vody sa znižuje.

S

umec je z hľadiska teploty vody najcitlivejší, čo znamená, že počas teplého
(letného) počasia žije veľmi intenzívne, kým v chladnejšom (jesennom) jeho
aktivita klesá a v zime upadá do zimného
spánku. Vtedy sumec potravu vôbec neprijíma a všetky životné procesy prebiehajú
spomalene.

Z NEVINIATKA DRAVEC
Podľa potravy a spôsobu, akým prijíma
(loví) potravu, ho zaraďujeme medzi dravé
ryby. V mladom veku sa živí planktónom a
postupným rastom sa jeho nároky na stravu
zvyšujú. Loví malé ryby, žaby, raky, niektoré druhy vodných vtákov, kačky, ondatry,

potkany.
Znalosť života sumca a zložky jeho obživy v
danom revíre, je predpokladom úspešného úlovku. Medzi problematické patrí čas
prijímania potravy v závislosti od ročného
obdobia a aj teploty vody. Názory špecialistov i odborníkov sa rôznia. Podľa nás by
mal sumec mať najväčší apetít v máji a v
auguste. Sumce ulovené v zimnom období
mali žalúdky prázdne, ich hmotnosť bola
oveľa nižšia ako sa predpokladalo vzhľadom na ich veľkosť. Možno s týmto názorom súhlasiť?
V našich podmienkach sa sumec rozmnožuje vo vode 18-20 �C, teda v júni. Takže pred
neresením a určitý čas po ňom je veľmi

(Dunaj), môžeme porovnať skúsenosti maďarských odborníkov.
Najkompletnejší materiál o výžive sumca spracovala I. Vasárhelyi
v rokoch 1943-1944, ktorá vyšetrila potravu až 114-tich sumcov s úhrnnou hmotnosťou 501,9 kg. Jednotlivé sumce vážili
od 0,6 – 20 kg. Celkom sa zistilo, že tieto dravce spotrebovali
20,9 kg rýb, 2,3 kg žiab, 0,7 kg rakov, 4,25 kg lariev a 1,25 kg
lastúrnikov. Medzi skonzumované ryby patrili, plotice, jalce,
bolene, mreny, teda najčastejšie sa vyskytujúce druhy v Dunaji.
Najväčšími skonzumovanými rybami boli 360 g sumec, 360 g
podustva, 260 g kapor.

pažravý. Vtedy spotrebuje až 60 % svojej celoročnej dávky potravy a súčasne sa
zvyšujú aj jeho nároky na väčšie sústa, teda
uprednostňuje väčšiu korisť. S ochladzovaním sa množstvo prijímanej potravy znižuje.

CHLADNEJŠIE POČASIE =
ŠTÍHLEJŠIE SUMCE
Pre porovnanie chceme poukázať na
sumce, ktoré sme ulovili. Septembrový
sumec z Malého Dunaja mal 128 cm a 15
kg. V októbri na rieke Morave - 140 cm a
18 kg. V novembri na tej istej rieke - 149 cm
a iba 17 kg. Keďže jestvuje priame prepojenie našich riek, napríklad na maďarské

Vnútorné orgány sumca

Veľmi rozdielne bolo množstvo skonzumovanej potravy v jednotlivých mesiacoch. V septembri sumce lovili prevažne žaby
a v júli larvy jednodňoviek. Pre zaujímavosť uvádzame zopár
zaujímavých prípadov. Sumec ťažký 20 kg, ulovený v júli, mal
v žalúdku len tri plotice (110 g). V auguste chytený 6,7-kilový
fúzač mal v žalúdku 0,36 kg sumca. Sumec zo septembra s hmotnosťou 2,2 kg mal v žalúdku 0,25 kg mieňa.

ŽABY AKO DELIKATESY
Veľmi cenné sú poznatky, že v období zrýchleného metabolizmu sa u sumca potrava dokonale premieša, a tým rýchlejšie
trávi. Pre porovnanie - trávenie v žalúdku zubáča v 25°C teplej
vode trvá 27 hodín, sumcovi len 20 hodín. Sumec nemusí čakať,
kým sa mu obsah žalúdka celkom rozloží, ale po čiastočnom strávení, asi po 14 – 15 hodinách, začína opäť loviť.
Zaujímavé je, že medzi najobľúbenejšie pochúťky sumca patria
žaby. Príkladom bol jeden menší rybník, v ktorom bolo veľmi
veľa žiab. Vysadili tam dvadsať 40 – 50 g sumcov a k nim pridali
potravu - 20 kg plôdika kapra. Na jeseň pri výlove sa zistilo, že
sumce mali hmotnosť 1,2 kg a kapry 0,8 – 0,9 kg, no nenašli tam
ani jednu žabu.
V budúcom čísle sa budeme venovať chorobám sumca.
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