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I. Kontrola revírov – 13.1.2023 

Dňa 13.1. 2023 sme vykonali kontrolu našich revírov. obhliadka bola zameraná na stav chovného 

potoka Ružinok. Na tomto potoku je nutné tento rok ,,JAR” urobiť opravu niektorých hrádzok, 

vyčistenie jedného úseku cca 100 metrov od napadaných konárov po ťažbe dreva, ktorá v týchto 

miestach bola vykonaná a úpravu niektorých miest potoka, pretože si voda začína raziť nové 

koryto. Zastavili sme sa aj na VVN Ružín kde sme spozorovali cca 20-30 ks kormorána. Horšie to 

už bola na samotnom Ružíne kde v miestach Opátka- Zlatník sme videli kŕdeľ cca 200 ks tohto 

čierneho vtáka!!! 

V najbližších týždňoch ,,podľa počasia” určite vypíšeme brigádu na chovnom potoku Ružinok 

pravdepodobne brigáda bude daná aj cez pracovný týždeň a víkend. Napríklad streda, štvrtok, 

piatok a sobota. 

 



 

 

II. Kontrola revírov – 19.1.2023 

Dňa 19.1. 2023 sme si urobili kontrolu viacerých našich revírov pre pretrvávajúci dážď a tým späté 

možné záplavy. Najhoršie je na tom Hornád pri obci Gyňov a Kechnec kde pri našej návšteve sa 

začal akurát vylievať na polia. Boli sme na Kamenici, Bidovce- 5 ks kormorán, Torysa, Krásna- 20 

ks kormorán, Olšava 1,2, Hornád1a,b, Kechnec. 

 



 

 

III. Kontrola revírov – 20.1.2023 

Dňa 20.1. 2023 sme sa boli pozrieť na potoky v oblasti Ružín a to na Belianskom potoku, potoku 

Zlatník a potok Opátka. Boli sme sa pozrieť aj na Hornáde pri obci Kechnec či voda už je späť v 

koryte. Opak bol pravdou, Hornád sa už naplno vylieva ako je vidieť na obrázkoch a priloženom 

videu a pritom na priehrade Ružín je voda ešte stále cca 1-1,5 metra pod úrovňou. 

 

    

 

 

 



IV. Kontrola revírov – 14.2.2023 

Dňa 14.2. 2022 sme boli na revíri potok Sopotnica. Vyhľadávali sme vhodne miesta na zarybnenie 

tohto potoka. Tento potok je úživný čo potvrdila aj dnešná obhliadka potoka. V hornej časti 

potoka je síce teraz ťažba dreva no tá je na druhej časti svahu ako je potok. 

 

 

V. Kontrola revírov – 16.2.2023 

Dňa 16.2. 2023 sme boli na revíri Seňa, Kokšov Bakša a Hornád 1b. Vyhľadávali sme vhodné miesta 

na zarybnenie na Hornáde pri Krásnej. Na revíri Seňa nám naši PRIATELIA OCHRANÁRI vysadili 

Bobra za čo im veľmi pekne ďakujeme!!! a ďakujeme aj smetiarom!!! 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Kontrola revírov – 21.2.2023 

Dňa 21.2. 2023 sme urobili kontrolný odlov na potoku Opátka. Potok v tomto obdoby je silný 

(topiaci sa sneh v hornom úseku potoka). Potok je úživný, podarilo sa nám odloviť niekoľko kusov 

pstruha potočného(samovýter) a z nasadených kusov spred dvoch rokov pstruh potočný 

jednoročný sa nám nepodarilo odloviť ani jeden kus na danom úseku kde sme dnes boli. Odlovili 

sme, ale jeden kus hlavač európsky. 

 

 

 

 

 


