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Mgr. Sosna: 

Oslovilo ma pár občanov nespokojných a boli trošku rozhorčení, že dochádza opäť 

k masívnemu úhynu rýb v našom rybníku v parku. Neviem, prečo k tomu dochádza, neviem, 

kto mi na to odpovie. Takže nedochádza len k pytliačeniu, ale aj k úhynu rýb v mestskom 

parku. 
 

Tomko: 

Dovoľte, aby som vysvetlil úhyn rýb v mestskom parku. Ja som štatutárom miestnej 

organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trebišove. Tento rybníček máme na starosti už 

niekoľko rokov. Áno, zaznamenali sme úhyn, ale len jedného druhu rýb a to je karasa 

obyčajného. Tento problém, je problém tzv. baktérie, kde ho už máme monitorovaný dva 

mesiace dozadu. Uvediem príklad, v najbližšej nádrži, vodná nádrž Ruskov, nám uhynulo 1 

tona karasu, okrem toho karasa, kde potom následne vodná nádrž Byšta 500 kg, vodná nádrž 

Parchovany 300 kg, proste ide to vzduchom a je napadnutý len karas obyčajný. Stredu, sme 

na pokyn prednostu, aj pomohlo nám mesto, lebo nám požičalo loďku, v stredu sme vyzberali 

vodnú plochu, bolo asi 15 ks karasa uhynutého, v sobotu sme hneď v ranných hodinách robili 

druhý zber, bolo už 55 ks  a hneď sme aplikovali aj chlór, vápno, ktoré nám pomohol zohnať, 

lebo je to dosť záležitosť z Čiech, pán MVDr. Hrdlík, ktorému aj touto cestou ďakujem. Je to 

jediná vec, ktorá môže vodu nejakých spôsobom upraviť tak, aby ten karas nám nehynul. 

Pomohlo to nám na Ruskove, pomohlo to praktický na všetkých našich vodných nádržiach, 

tak dúfam, že to zaberie aj v rybníčku v našom parku. Zároveň som oslovil aj SVP-čku pána 

Ing. Vereba, hneď striktne reagoval a pustil nám tam vodu z Trnávky, kde len na ich pokyn 

môže voda ísť do nášho rybníka. Takže, voda sa obmieňa, verím tomu, že ten úhyn ešte bude 

samozrejme pokračovať, to je dlhodobá záležitosť, budeme to monitorovať, zberať tie karasy. 

Bohužiaľ, príroda to zariadila tak, ako zariadila, my sme bezmocní, nedokážeme to nijakým 

spôsobom ovplyvniť.  
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