Rybársky revír Hnilec (4-0570-4-1)
Foto: Hnilec nad ústim Smolníckeho potoka

Pod VN Palcmanská Maša sú tri pstruhové lovné revíry a najspodnejší Hnilec č. 1 je kaprovým
lovným revírom, ale všade sa dá uloviť potočák a lipeň.
Revír č. 4-0570-4-1 Hnilec č. 3 začína v dolnej časti od ústia Smolníckeho potoka v obci Mníšek
nad Hnilcom a hornú hranicu tvorí ústie Bieleho potoka pri Starej Vode. Priemerná hĺbka vody je
0,6 metra, ale sú miesta s hĺbkou vyše 1,2 metra. Dno je kamenisto štrkovité, pomiestne s jemnými
sedimentmi. Línia toku je zvlnená, zatienenie je 60 % a porast tvorí vŕba, jelša a smrek. Na toku sa
nachádza niekoľko MVE.
Aj tu sa obsádka rýb mení, ale dva hlavné druhy a to lipeň tymiánový a pstruh potočný našťastie
tvoria stabilnú časť ichtyofauny. Pred rokmi sme v Mníšku nad Hnilcom pod mostom „Pri Zväzarme“
počas prieskumu na 100 m úseku odlovili dominantného pstruha potočného a zopár hlaváčov
pásoplutvých, ale o 14 rokov pozdejšie, začiatkom júna 2020 na približne tej istej lokalite prevládali
už kaprovité reofily, najmä mrena škvrnitá a jalec hlavatý. Najväčšou ulovenou rybou v ten deň bol
jalec hlavatý práve na tejto lokalite o celkovej dĺžke tela 440 mm. Pstruhy potočné a lipne boli početne
vyrovnané. Hlaváč pásoplutvý nebol zaznamenaný ani tu, ani na ďalších dvoch úsekoch, zato čerebľa
pestrá áno, a to v tichej vode a v poraste pod mostom, kde sme zistili na jedinom mieste húf pozostávajúci
z niekoľkých stoviek kusov. Tu sme ulovili aj najväčšieho lipňa, ktorý prekročil o niekoľko centimetrov
minimálnu lovnú mieru.
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Našťastie jalec hlavatý sa vo väčšom množstve vyskytol len v tejto lokalite s hlbokou a pomaly
tečúcou vodou v okolí mosta a bol z revíru odstránený. Na spodnom, prúdivom úseku nad ústim
Smolníckeho potoka prevládal potočák a lipeň, konkurovala im opäť mrena škvrnitá a iba dva malé
jalce hlavaté.
Na ryby najbohatší úsek rieky bol úsek nad Mníškom n/H. Miestni ho nazývajú „Pri birkách“.
Prelovili sme cca 300 m úsek a zistili sme šesť druhov rýb. Najpočetnejší bol pstruh potočný a spolu
s lipňom sme ulovili takmer 100 ks rýb. V dvoch enklávach v kľudnej a zarastenej vode s bahnistým
sedimentom sme zistili približne 300 – 400 čereblí pestrých. Zaujímavé na tom je, že sa jednalo o ryby
z minuloročného výteru, maximálne niekoľko jedincov bolo starších ako dva roky. Staršie, generačné
ryby sme u tejto krátkovekej ryby nezistili. Mrena škvrnitá, jediný druh pred výterom (na každej
lokalite bolo niekoľko pohlavne dospelých jedincov) bola narátaná v počte niekoľko desiatok kusov
a po jednom kuse sme zistili slíža severného a jalca hlavatého.
Početnosť potočáka zisteného odlovom el. agregátom kopírovala najčastejšie úlovky tohto
druhu, i keď v porovnaní s predošlými rokmi došlo k niekoľkonásobnému poklesu ulovených pstruhov.
Dramatickejší bol pokles úlovkov lipňa, zrejme vďaka zvýšenej lovnej miery, ku ktorej sa priblížilo
len niekoľko nami odlovených kusov. Úlovok 4 ks lipňa v roku 2019 podčiarkuje naše zistenia
na troch prelovených lokalitách, ale predpokladáme a veríme, že pred nami unikli aj pekné kúsky, ale
v predošlých rokoch 2015 až 2018 pri nižšej lovnej miere sa lovilo od 70 do 286 ks lipňa.
O rybársky revír Hnilec č. 3 sa rybárska organizácia vo Švedlári príkladne stará, zarybňuje ho
zo skromných prostriedkov, členovia chodia aj na brigády, aby si za zarobené peniaze mohli dovoliť
nakúpiť násady rýb, aktívni sú aj sponzori a pomáhať sa snaží každoročne aj Rada SRZ Žilina.
Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov
Slovenský rybársky zväz
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