SUMCOMÁNIA

SUMEC
JE V NAŠICH VODÁCH POTREBNÝ!
V minulosti sa predpokladalo, že naše dravé ryby (šťuka, zubáč, sumec a
ďalšie) potrebujú na jedno kilo prírastku svojej hmotnosti skonzumovať
40 – 50 kg potravy. Z tohto hľadiska sa sumec – podľa niektorých názorov – stal nepopulárnym obyvateľom našich vôd. Je to však omyl, a my
sa pokúsime vysvetliť prečo...
sústavné znečisťovanie vôd
vplýva na ryby negatívne
a r yby na neho reagujú
rozmanito. Pri zhoršení
životného prostredia sa tieto
dôležité ryby strácajú z vôd
ako prvé a uvoľnený životný
priestor postupne obsadzujú
prispôsobivejšie druhy. A
p r á v e

J

e všeobecne známe, že dravé
ryby plnia vo vodách funkciu
t z v. z d r avo t n ej p o l í c i e ;
požierajú tie zložky potravy,
ktoré ostatné ryby nezužitkujú,
respektíve žerú to, čo je pre iné ryby
určitým nebezpečenstvom. Živia sa aj
menšími bielymi rybami, takže tie sa
nepremnožia, čím sa prirodzene zachováva
ich počet na únosnej hranici. Dravé ryby
požierajú choré a malátne ryby, takisto
aj tie, ktoré majú obmedzené pohybové
schopnosti.
SUMEC - SANITÁR
Túto úlohu výborne zvláda sumec, ktorý
je doslova vodným hygienikom, pretože
okrem chorých rýb zaradí do svojho
jedálneho lístka aj uhynuté ryby, ktoré sú
najväčšou hrozbou pri rozširovaní chorôb.
Ktorý z dravcov by mohol zožrať 40 cm
uhynutého kapra? Okrem sumca žiadny!
Svojim spôsobom života dravce udržujú
biologickú rovnováhu v našich vodách.
Bez ich sanitárnej služby by sme si dnes
naše vody nevedeli predstaviť. V dôsledku
ich nadmerného znečisťovania sa zhoršili
životné podmienky rýb, čím nastalo
premnoženie rozmanitých chorôb a
parazitov (o tom sme podrobnejšie písali v
predchádzajúcom článku).
Táto úloha je dôležitá práve dnes, pretože
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preto
musíme dbať na rozšírenie dravcov,
aby v takýchto zdevastovaných
vodách zabránili premnoženiu
bielych rýb. Len takto môžu dostať
priestor iné druhy, ako napríklad
kapor, lieň a podobne.
OBČAS BÝVA I ROZRUCH...
Niekto však môže namietať,
že sumec zaútočí aj na kapra.
Pripúšťame takúto možnosť,
veď sumec si trúfne na každého
primerane veľkého protivníka. Pri
premnožených bielych rybách sa
sumec vo vode stretáva najskôr so
stovkami rozličných bielych rýb a len
ojedinele s nejakým kaprom, alebo
súkmeňovcom. Z tohto hľadiska
nastáva rozruch vtedy, keď sa raz za
čas uloví nejaký sumec a obsah jeho
žalúdka tvorí iná cennejšia ryba.

Nikto však neráta so stovkami menších
ulovených sumcov, ktoré si možno za
celý svoj život nepochutili ani na jednom
kaprovi a živili sa len červami a ploticami.
Záslužná činnosť stoviek menších sumcov
sa nemôže porovnávať s „prehreškom“
jedného veľkého jedinca, ktorý ulovil
kapra. Tým chceme poukázať na neplatnosť
zásady, že veľký sumec útočí len na veľké
ryby a naopak.
NA SUMCA SA ZABÚDA
Z vlastných skúseností poznáme prípady,
kedy boli ulovené sumce cez 1,5 m na
15 cm nástrahy. Podstatnú časť potravy
sumca tvoria ryby, ktoré sú v danej lokalite
premnožené (menšie biele ryby).
Ďalšie plus, ktoré hovorí v prospech kráľa
našich vôd, sú zvyšujúce hmotnostné
prírastky sumca oproti šťuke alebo
zubáčovi. Šťuka a zubáč potrebujú na 1
kg prírastku zožrať 5-6 kg rýb. Podľa
informácií z chovných staníc je
sumec približne na tej istej úrovni.
Väčšina našich vôd sa v hojnom
p o č te z a r y b ň uj e š ť u k a m i a
zubáčmi, preto sa domnievame,

že práve sumca by sme sa nemali
z b avov a ť . P o s t o j f u n kc i o n á r ov
niektorých rybárskych organizácií
je voči sumcovi neobjektívny, či už
ide o násady alebo jeho výskyt v ich
vodách. Je pozoruhodné, že násady
šťuky a zubáča putujú do našich vôd
pravidelne, ale o sumcovi sa to nedá
povedať.
MUSÍME ZARYBŇOVAŤ!
Počet úlovkov, najmä exemplárnych,
z roka na rok klesá. Je možné, že
postupom času z našich vôd vymiznú
a pochváliť sa trofejou sumca budeme
môcť len ojedinele. Nie sme pesimisti, ale na základe štatistík
úlovkov sumca na Slovensku môžeme povedať, že je najvyšší
čas s jeho vysádzaním na príslušnej úrovni do väčšiny našich vôd
(priehrad, nádrží, štrkovísk), aspoň tak ako do Váhu, Moravy,
Dunaja, atď.
Toto konštatovanie platí aj pre iné naše hospodársky cenné
druhy rýb. Podľa našich zistení sa sumce u nás úspešne začali
rozmnožovať v rybníkoch už pred vyše 40 rokmi. Musíme si
priznať, že chyby sme robili aj my, keď sme túto vzácnu rybu
nevedeli náležite oceniť a hodnotiť.

Dúfame, že týchto pár riadkov osloví a vyzve všetky organizácie
i rybárov na Slovensku, aby sa zamysleli nad problematikou
našej u nás žijúcej najväčšej ryby – sumca a nepovažovali ho za
škodnú v rybníkoch. Snažme sa však zveľadiť násadami aj iné
druhy rýb, ktoré od nepamäti patria do našich vôd.
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