Akcia „Vydávame Głowatki“
Klub Głowatka v Krakove sa už dvadsaťosem rokov snaží prežiť v poľských
vodách riek Dunajec, Poprad a San, jedného z najcennejších druhov
lososovitých v Európe, lososa Hucho Hucho. Hlavatka je najväčšia ryba,
ktorú možno nájsť v európskych riekach. Náš klub zdokumentoval správy o
dunajských lososoch - hlavatkach ulovených v Poľsku, ktorých hmotnosť
dosiahla 30 kilogramov. Ryba tejto veľkosti má priemerný vek 20 rokov.
Vzhľadom na jedinečné požiadavky tohto druhu, ako je čistota a okysličenie
vody, jej teplota a hĺbka a rýchlosť prúdu, je populácia lososa
dunajského/hlavatki/ dnes malá a rozptýlená. V Poľsku obýva hlavne tri
rieky: Dunajec, Poprad a San - s ich prítokmi. Je to ryba, ktorú sníva mnoho
rybárov. Zároveň ide o druh zapísaný v mnohých európskych krajinách do
Červenej knihy ohrozených druhov a chránený zákazom lovu rybármi. S
prihliadnutím na vyššie uvedené, krakovský klub Głowatka pozýva všetkých
rybárov na účasť na akácii „Vydávame Hlavatki“, ktorej účelom je
propagovať medzi rybármi princíp chytania, fotografovania a vypúšťania
každého chyteného Dunaja/hlavatki/ - dať mu šancu na ďalší život,
rozmnožovanie a udržiavanie populácie týchto nádherných rýb. Každý
vypustený losos z Dunaja/hlavatki/ dáva viac šancí iným rybárom, aby ho
ulovili, a najtrvalejším „lovcom“, aby sa s ním opäť stretli. Ponúkame
všetkým rybárom, ktorí od 1. júna 2021 do 28. februára 2022 ulovia veľkého
dunajského lososa/hlavatku/ a urobia videozáznam alebo fotografiu ryby
ležiacej pozdĺž pravítka (v prípade absencie pravítka povoľujeme fotografiu
pozdĺž prút - s viditeľným popisom prútu) a dokumentujte skutočnosť jeho
vypustenia do vody pomocou videa - príležitosť zúčastniť sa našej
kampane „Vydávame Hlavatki. Pri zaznamenávaní uvedenej činnosti,
vypustenia rýb, musí rybár slovne uviesť názov rieky, dátum a čas. Poteší
nás, ak rybár určí miesto lovu. Vyššie opísaný materiál s krátkym popisom
dobrodružstva a kontaktným telefónnym číslom bol zaslaný krakovskému
klubu Głowatka na túto adresu: klub@glowatka.pl. “ potvrdzuje svoju ochotu
zúčastniť sa na našej iniciatíve. Každý rybár, ktorý nám pošle takto
zhromaždený materiál, získa jedinečnú pamätnú banku „Vydávame
Hlavatki“, dokument potvrdzujúci účasť na akcii vo forme diplomu a
prekvapivý dar financovaný sponzormi. Všetky fotografie a videá zaslané
účastníkmi kampane budú zverejnené na sociálnej sieti Facebook pod
menom „Wypuszczamy Głowatki“. Kampaň ukončíme v marci 2022, keď
spolu so sponzormi kampane vyberieme minimálne tri najzaujímavejšie
správy z prihlásených materiálov a ich autori budú ocenení špeciálnymi
cenami. V nasledujúcich rokoch plánujeme akciu cyklicky opakovať. Návrh
zapojiť sa do našej akcie - týka sa aj ostatných rybárov zo Slovenska jedinou podmienkou účasti je skutočnosť, že sa táto ryba chytí a vypustí v
riekach Dunajec a Poprad na úsekoch tvoriacich hranice našich krajín.
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