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                        MO ČRS v Libice nad Cidlinou 

                   únor 2010 

 1. 2.  2010 
   
 Na jezeru se k dírám začali sjíždět ryby a tak se začali každý den přiřezat nové a nové
 Otvory . Díky několika členům se tyto díry udržovali každý den, aby nezamrzly.

 

 

Ryby na příkopě to měli daleko horší. Stav vody, kdy chybí jak v jezeru, tak na příkopě 
  cca 40 cm vody a na tomto stavu  vše zamrzlo, odnesly jako první . První se zde
  začali objevovat amuři. Některé se nám podařilo odlovit a uschovat do tomboly na 
  rybářský bál. Pravděpodobně by se z největší pravděpodobností udusily.

 11. 2.  2010 
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O týden později se situace opakovala i 
na Jezeru. Ryby všech velikostí se 
sjížděli k otvorům za kyslíkem. I zde 
jsme odlovili nějaké, které byly již 
přidušené a také by uhynuly. Tentokrát 
to byly candáti. Také jsme je uchovali 
do tomboly. Díky motorové pile jsme 
každý den, pokud pila fungovala, řezali 
další a další otvory.

 
Záchraně ryb se věnovala spousta času, hlavně Šafránek Václav, Šulc Ladislav, Lepej 
 Josef, Vojtíškové, Koutský Jarda, Skořepáci, Veselové, Czech Radek, ale pak i jiní, kdo 
 jak měl odpoledne čas. 

 14. 2.  2010 

 

O tom, že v jezeru prý nejsou ryby, jsme se přesvědčili všichni, kdo tam chodili na 
  vlastní oči. Situace byla opravdu kritická a tak jsme využili i možnosti zapůjčit si  
  čerpadlo od SDH Libice nad Cidlinou. Poděkování proto patří hlavně Pavlovi Skořepovi 
  a Kauckému Jardovi, kteří si toto vzali na starost. Také ostatním hasičům jsme
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  poděkovali a darovali několik kusů ryb, hlavně  tolstolobiků, kteří se u děr objevili jako 
  třetí nejohroženější druh. Kusy kolem 30 kg, nebyly vzácností. Kapři sice u děr byly 
  také, ale poměrně dobře snášely kyslíkovou absenci ve vodě. 

 17. 2.  2010 – prokysličení vody
    

 I 

přes množství děr, které jsme na jezeru vyřezali, jsme využili i možnost přívodu 
  elektriky a od pana Bacílka jsme natáhli prodlužovák pro ponorné čerpadlo, aby aspoň 
  trošku ještě čeřilo vodu. S touto akcí pomohl Veselý M.,  Káninský V., Erker K. Šulc L. a 
  Pecko M.  Domníváme se, že i toto částečně pomohlo zachránit několik ryb.

 21. 2.  2010 – neděle

  V tuto neděli jsme se sešli, abychom 
ledovou plochu na jezeru poházeli 
nehašeným vápnem a tím po rostání ledu 
vodu vydenzifikovali a ryby zbavily parazitů, 
kteří se na nich začali přiživovat.
Této nepopulární práce se však zúčastnilo 
málo členů. Poděkování proto patří Tučkovi 
R., Kauckému J. , Benešovi J. , Vítkovi 
Langrovi, Novákovi P. a Lepejovi J., kteří 
rozházeli po ledě 10 q tohoto vápna

 29. 2.  2010 – neděle

   Po krátké a částečné oblevě jsme začali objevovat první uhynulé kusy ve březích.
   Hlavně tolstolobici, úhoři a amuři. Celkové ztráty budeme mít k dispozici po celkovém
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   zmizení ledu, což by mohlo být podle předpovědi počasí až ve III. dekádě března.
   Doufejme, že ztráty budou co nejmenší ..

   
 

Několik kusů uhynulých ryb se nám již podařilo vysekat u břehu z ledu. A že šlo o
kapitální kusy, není třeba zdůrazňovat.
 

pro informaci členů MO ČRS v Libici nad Cidlinou 
zpracovává  dle časových možností 

 předseda MO - Lepej Josef 

Termín konání výroční členské schůze je již 
zajištěn na 17. dubna 2010 od 9,00 hodin v sále 

Kulturného domu v Libici nad Cidlinou.
 

Tímto zároveň zveme všechny své členy.
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