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ZISTENÉ DRUHY 
Orava patrí medzi toky, na ktorých sa monitoruje kvali-
ta vody a ichtyofauna. Najnovšie údaje o rybách z Oravy 
pochádzajú z ichtyologických prieskumov na lokalitách 
Trstená a Nižná z roku 2013, na lokalitách Kraľovany 
a Žaškov z roku 2014 a na lokalite Kraľovany z roku 
2015. Ichtyológovia zmapovali horný a dolný tok a zistili, 
že spoločenstvá rýb sa postupne regenerujú. Na hornom 
toku zaznamenali 12 druhov rýb zo šiestich čeľadí: lipeň 
tymianový, pstruh potočný, čerebľa pestrá, hrúz škvrni-
tý, jalec hlavatý, jalec maloústy, podustva severná, plotica 
červenooká, ostriež zelenkavý, hlaváč pásoplutvý, hlaváč 
bieloplutvý a slíž severný. Celkové hodnoty početnosti rýb 
sa pohybovali od 421 do 486 CPUE-ks/ha/h. Ichtyomasa 
sa pohybovala od 27 do 38 CPUE-kg/ha/h. Najpočetnejšími 
druhmi na hornom toku sú čerebľa pestrá, jalec hlavatý 
a pstruh potočný. Najvyššiu biomasu dosiahli pstruh potoč-
ný a jalec hlavatý. Na dolnom toku zaznamenali 16 druhov 
rýb zo šiestich čeľadí: jalec hlavatý, jalec maloústy, podustva 
severná, ploska pásavá, čerebľa pestrá, hlaváč bieloplutvý, 
pstruh potočný, slíž severný, hrúz škvrnitý, mrena sever-
ná, belička európska, karas striebristý, plotica červenooká, 
ostriež zelenkavý, zubáč veľkoústy a býčko rúrkonosý.

POROVNANIA 
Na základe starších údajov z rôznych lokalít možné porovnať 
zastúpenie a biomasu rýb za posledných 10 rokov, 
odkedy oravskú ichtyofaunu zdecimovali kormorány 

a pri križovaní koryta 
rýchlostnou cestou lemujú 
brehy upravené lomovým 
kameňom. Tieto úpravy 
však nemajú výraznejší 
negatívny vplyv na hyd-
rofaunu. Medzi Párnicou 
a Kraľovanmi vytvára 

rieka unikátne meandre 
s hlbočinami a perejami 
v blízkosti skalných vý-
bežkov. Koryto Oravy je 
tienené hodnotnou stromo-
vou vegetáciou, prevažne 
jelšami, topoľmi a vŕbami.

Na svoju Oravu, alebo ako vravia, Oravienku, sú domáci rybári právom 
pyšní. Odjakživa oplývala bohatstvom rýb.

Monitoring ORAVY
ieka Orava 
preteká úze-
mím, ktoré 
patrí prevažne 
do flyšového 

pásma. Je bohaté na zrážky. 
Ich priemerný ročný úhrn 
predstavuje 800 milimetrov 
a priemerný ročný prietok 
vody v rieke 30 kubických 
metrov za sekundu. Prietok 
však vplyvom manipulácie 
na VN Orava dosť kolíše. 
Najväčší býva v marci a aprí-
li, keď sa topí sneh, najmenší 
v januári a februári. Oblasť 
je mierne teplá s vlhkou 
až veľmi vlhkou klímou 

a s priemernými teplotami 
v januári -5 až -6 stup-
ňov Celzia a v júli 14 až 
17 stupňov Celzia. 
Nadmorská výška 
je tu v rozpä-
tí 460 až 
565 metrov.
Orava je 
vodohospodár-
sky významný 
tok s číslom 
hydrologického pora-
dia 4-21-04-001 v správe 
Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, š. p., Povodia 
Váhu Piešťany, Odštepného 
závodu Ružomberok. Orava 

a jej prítoky predstavujú 
medzinárodne významné 
územie podľa Dohovoru 

o mokradiach, preto 
bolo vyhlásené 
za chránený 
areál, kde platí 
štvrtý stupeň 
ochrany. Rieka 

je zároveň vy-
hlásená za úze-
mie európskeho 

významu SKUEV0243 
s výmerou 420,69 hektára. 
Spomedzi rýb sú pred-
metom ochrany v tomto 
chránenom území hlavátka 
podunajská (Hucho hucho), 

hlaváč bieloplutvý (Cottus 
gobio), kolok vretenovitý 
(Zingel streber) a hrúz 
fúzatý (Gobio uranoscopus).

CHARAKTER TOKU 
Rieka je dlhá 60 kilometrov 
a široká 40 až 107 metrov. 
Vytvára meandre s prie-
mernou šírkou koryta až 
50 metrov a so striedaním 
torentilných (prúdivých) 
a fluviatilných (mierne 
prúdiacich) partií, miestami 
i s hlbočinami. Orava má 
prevažne prírodné koryto. 
Iba krátke úseky pretekajú-
ce intravilánmi obcí a miest 

zo zápisníka ichtyológa

»»» Ing. PETER BELEŠ, PhD.

R
Korýtko maliarske

 ➠

Lipeň tymianový 
z horného toku

Polohopis

Rieka Orava je najväčší pravostranný prítok Váhu. Predstavuje v povodí 
Dunaja stredne veľký tok III. rádu s plochou povodia 1 991,7 štvorcového 
kilometra. Pôvodne vznikala sútokom Bielej a Čiernej Oravy. Biela Orava 
pramení na slovenskom území pod kótou Párač v k. ú. obce Oravská 
Lesná a Čierna Orava na území Poľska. V súčasnosti obidve rieky ústia 
do Oravskej priehrady. Z vyrovnávacej vodnej nádrže Tvrdošín pod 
vodnou nádržou Orava vyúsťuje rieka Orava, ktorá postupne zbiera vody 
z prítokov v oravskom regióne. Tečie prevažne juhozápadným smerom 
a do Váhu ústi v Kraľovanoch v nadmorskej výške 430,7 metra.
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ODPORÚČANIA PRE PRAX 
Rieka je z dôvodu štvrtého stupňa územnej ochrany príro-
dy chránená proti antropogénnym zásahom človeka ako sú 
ťažba riečneho materiálu, výstavba malých vodných elektrár-
ni či úpravy koryta. Rybárstvo tu však negatívne ovplyvňuje 
predačný tlak chránených živočícho. Najväčšie škody sú 
na lipňovi, pstruhovi potočnom, podustve, mrene a jalcoch. 
Kormorán veľký sa upriamuje na stredne veľké ryby, ktoré 
žijú vo vodnom stĺpci a nevedia sa dostatočne chrániť pred 
náletmi zhora. Vydra riečna sa špecializuje na stredne veľké 

veľké. V hornom a dolnom 
úseku Oravy nastali v porov-
naní s rokom 2006 pozitívne 
zmeny. Vzrástlo druhové 
zastúpenie aj ichtyomasa, 
čo dáva nádej na postupnú 
regeneráciu oravskej ich-
tyofauny. Početnosť lipňa 
je však stále veľmi nízka 
a pokiaľ nedôjde k zmene 
rybárskeho hospodárenia 
a zníženiu negatívnych 
vplyvov, jeho populácia 
bude naďalej stagnovať.

REVÍRY 
Orava je medzinárodne 
rybárom známa a sú na nej 
vytvorené štyri samo-
statné revíry, ktoré užíva 
Slovenský rybársky zväz.

ORAVA č. 1a (3-2710-6-1)  
od ústia do Váhu pri obci 
Kraľovany po betónovú lavič-
ku pre peších pri futbalovom 
ihrisku v Dolnom Kubíne 
a od železničného mosta 
v Dolnom Kubíne po ústie 
Raciborského potoka pod 
obcou Oravský Podzámok. 
Predstavuje lovný, lososo-
vo-lipňový rybársky revír 
s výskytom hlavátky podu-
najskej. Na revíri hospodári 
MO SRZ Dolný Kubín.

ORAVA č. 2 (3-2720-6-1)  
od ústia Raciborského 
potoka pri obci Oravský 
Podzámok po cestný most 
v obci Krivá pri futbalo-
vom štadióne. Na úseku 
od ústia Raciborského 
potoka po lavičku pre 
peších v Dolnej Lehote platí 
režim bez privlastnenia si 
úlovku (CHAP). Na revíri 
hospodári Rada SRZ.

ORAVA č. 3 (3-2730-6-1)  
od cestného mosta v obci 
Krivá pri futbalovom 
štadióne po cestný most 
v meste Tvrdošín. Na revíri 
hospodári MO SRZ Trstená.

ORAVA č. 4 (3-2731-1-1)  
od cestného mosta v meste 
Tvrdošín po teleso hrádze 
VVN Tvrdošín. Na revíri 
hospodári MO SRZ Trstená.

ZARYBŇOVANIE 
Revíry na rieke Orave boli 
v roku 2014 zarybnené 
násadami v nasledovnej 
druhovej a vekovej štruktúre:

zo zápisníka ichtyológa

ORAVA Č. 1A 
LIPŇOVÝ RYBÁRSKY 
REVÍR, MO SRZ 
DOLNÝ KUBÍN
Druh a kat. násady množ.

Podustva severná Pds1 11 250 ks

Mrena severná Ms1 4 077 ks

Lipeň tymianový Li1 6 200 ks

Lipeň tymianový Li2 69 kg

Pstruh potočný Pp1
8 000 ks

 + 74,6 kg
Pstruh potočný Pp2 200 kg

Hlavátka podunajská H2 60 kg

Pstruh dúhový Pd2 1 025 kg

ORAVA Č. 2  
LIPŇOVÝ RYBÁRSKY 
REVÍR, SRZ 
– RADA ŽILINA
Druh a kat. násady množ.

Podustva severná Pds1 64 000 ks

Pstruh potočný Pp2 1 877 kg

Lipeň tymianový Li1 25 000 ks

Hlavátka podunajská H2 80 kg

ORAVA Č. 3  
LIPŇOVÝ RYBÁRSKY 
REVÍR, MO SRZ 
TRSTENÁ
Druh a kat. násady množ.

Podustva severná Pds1 5 000 ks

Mrena severná Ms1 2 000 ks

Pstruh potočný Pp1 12 944 ks

Lipeň tymianový Li1 3 500 ks

Lipeň tymianový Li2 191 kg

Hlavátka podunajská H2 10 kg

Pstruh dúhový Pd2 550 kg

ORAVA Č. 4 
KAPROVÝ RYBÁRSKY 
REVÍR, MO SRZ 
TRSTENÁ
Druh a kat. násady množ.

Pstruh potočný Pp1 628 ks

Pstruh dúhový Pd2 50 kg

Podustva severná Pds1 5 000 ks

OPATRENIA NA OCHRANU 
MO SRZ Dolný Kubín z dôvodu ochrany hospodársky 
preferovaných druhov rýb zvýšila na revíri Orava č. 
1a najmenšiu lovnú mieru pstruha potočného, pstruha 
dúhového, sivoňa potočného, jalca hlavatého a jalca malo-
ústeho na 30 centimetrov, lipňa tymianového na 35 a hla-
vátky podunajskej na 80 centimetrov. SRZ – Rada Žilina 
na revíri Orava č. 2 upravila najmenšiu lovnú mieru 
pstruha potočného a jalca hlavatého na 30 centimetrov, 
lipňa tymianového a podustvy severnej na 35 centimet-
rov a hlavátky podunajskej na 80 centimetrov. MO SRZ 
Trstená na revíri Orava č. 3 upravila najmenšiu lovnú 
mieru pstruha potočného na 30 a lipňa tymianového 
na 35 centimetrov a na kaprovej vode Orava č. 4 najmen-
šiu lovnú mieru pstruha potočného na 30, lipňa tymia-
nového na 35 a kapra rybničného na 45 centimetrov. 
Napriek snahe užívateľa zatraktívniť revíry tieto opatrenia 
neboli zosúladené podľa aktuálnych výsledkov ichtyo-
logických prieskumov, biológie druhov, analýzy príčin 
súčasného stavu a priorít rybárskeho manažmentu.

Vysoké prietoky vypúšťanej 
vody z Oravskej priehrady škodia 

prirodzenému neresu, ničia 
ikry a plôdik.
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zo zápisníka ichtyológa

a väčšie ryby, predovšetkým na lipňa a lososovité druhy. 
Bociany a volavky škodia najmä na menších rybách a plôdi-
ku. Prítomnosť väčšiny týchto živočíchov musí užívateľ 
revírov strpieť. Kormorána však možno plašiť a loviť v súlade 
s platnou výnimkou, ktorú vydalo ministerstvo životné-
ho prostredia. Ďalším významne negatívnym faktorom je 
rozkolísanosť prietokov. Vysoké prietoky vypúšťanej vody 
z Oravskej priehrady škodia prirodzenému neresu a ničia 
často ikry a plôdik. Zmenou manipulačného poriadku treba 
dosiahnuť lepšiu vyrovnanosť prietokov, najmä počas priro-
dzeného neresu cieľových druhov rýb. Na zvýšenie hustoty 

rýb možno odporučiť užívateľovi, aby zabezpečil každoročne 
plnenie zarybňovania plánovanými násadami rýb a zvýšil 
zarybňovanie aspoň na obdobie troch rokov. Na zvýšenie 
početnosti lipňa by bolo vhodné časť ročných lipňov nahradiť 
dvojročkom, ako to robí MO SRZ v Dolnom Kubíne a MO 
SRZ v Trstenej. Taktiež treba regulovať počet vydaných povo-
lení, čím sa obmedzí výlov hospodársky preferovaných dru-
hov a zlepší ochrana generačných rýb. To, že prioritou musí 
byť podpora populácie lipňa tymianového formou zarybňova-
nia, vyplýva z kategorizácie rybárskych revírov vytvorených 
na rieke Orave ako aj z aktuálnych údajov o ichtyofaune. 

Kapitálny jalec 
hlavatý

Nádherný úsek rieky 
pri Kraľovanoch

Hlaváče bieloplutvé

Pstruh potočný


