
Z výskumu rýb na Tovarnianskom potoku   

 

            Prečo dostal Tovarniansky potok pretekajúci obcou Tovarné vo Vranovskom okrese 

pomenovanie „Mydlina“, nevieme.  Pritom riek a potokov, ktoré na vodnej hladine vytvárajú penu, 

ako by ich niekto namydlil, nie je málo.  

            V minulosti potok pretekajúci v prirodzenom koryte nebol ničím zaujímavý, bol plytký, rástlo 

pri ňom veľa vrbiny a chlapci si robili z nej píšťalky.  V hornej časti obce si v zime zahradili koryto 

a počkali na mrazy a mohol sa hrať hokej.  Keď niekedy v roku 1973 unikli počas povodňových stavov 

z vodnej nádrže Tovarné ( (6,80 ha) do potoka kapry, bolo o zážitok postarané.  Z  2,5 m širokého 

potoka sme 14-15 roční chlapci lovili dvojkilogramové kúsky bez rizika, že za nami stojí rybárska stráž.     

          Potok nemá prakticky význam, akurát, že na ňom leží veľmi pekná kaprová lovná nádrž. Južne 

pod dedinou ústi  potok do kaprového lovného rybárskeho revíru Ondavka, ktorý má tiež o rybárov 

núdzu.  

        Tovarniansky potok na úseku takmer 1400 m bol praktický celý uväznený do cestných panelov, 

dno aj brehy, ktoré pomiestne vystriedala kamenná dlažba. 

      V tomto dedinskom potoku ryby nikoho až tak veľmi nezaujímali , jeho koryto časom prerástla 

vegetácia a z časti schovala panely.  Pozorovať sa dali hlavne malé jalčeky. 

         Je tento potok  vôbec niečím zaujímavý, žije v ňom vôbec niečo okrem malého jalca ?   Zistili 

sme napokon  9 druhov a k zisteniu možno viacerých druhov nám zabránili hlboké vodné nádržky 

silno zasedimentované, ktoré vybudoval  bobor vodný.   

         Ichtyologický prieskum prebehol toto leto na potoku nad  obcou Tovarné.   V povodí Ondavy sa 

prekvapivo udomácňuje celoročne chránená lopatka dúhová a tu sme jej ulovili zo všetkých zistených 

druhov najviac a na všetkých skúmaných lokalitách.  Pre svoje rozmnožovanie potrebuje samička 

lastúrnikov, do ktorých kladielkom kladie ikry, ktoré samček vzápätí oplodní.  Okrem nej sme zistili 

hrúza škvrnitého, jalca hlavatého, pĺža piesočného a po jednom kuse slíža severného, jalca 

maloústeho a mrenu škvrnitú.  V bobrích nádržkách pod VN Tovarné sa k sortimentu rýb pridala 

belička európska a pleskáč vysoký.   

       Z hľadiska pestrosti ichtyofauny  krásny  a nečakaný výsledok na potoku miniatúrnych 

parametrov. Rybám okrem vydry tu nič nehrozí.   

 

Č. 1  Tovarniansky potok nad Tovarným (...704) 

Č. 2  Všadeprítomná lopatka dúhová (... 712) 

Č. 3   Dielo bobra vodného s pleskáčom a beličkou (...723) 

Č. 4   Pleskáčovi vysokému sa v bobrích nádržkách páči ( ...724) 


