Поштовани риболовци, у складу са Правилником о допуни
правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља
привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима
којима се обавља рекреативни риболов („Сл.гл. РС“, бр. 34/2018),
молимо Вас да обратите пажњу и поштујете следеће:
1. Начин излова рибе бућком у рекреативном риболову обавља се помоћу
удичарског алата главног канапа са једном једнокраком удицом и једног штапа са
једном једнокраком удицом и средства бућка, при чему није дозвољено задржати
уловљену рибу (већ је треба одмах, са што мење оштећења вратити у воду);
1. Временски период и време обављања риболова бућком - помоћно средство
бућка може се користити за рекреативни риболов сваке суботе и недеље у периоду
од 15.јула до 15.септембра;
2. Риболовну воду – помоћно средство бућка може се користити за рекреативни
риболов на риболовним водама река Дунав, Сава и Тиса.
Риболовац је дужан да према риби коју је забрањено задржати поступа са посебном
пажњом, како би јој нанео што мање повреда и тако омогућио да након враћања буде у
стању да нормално живи. Неправилним и грубим поступањем са уловом, риболовци могу
нанети велику штету рибљем фонду.
Ево неколико савета како поступати са рибом и како је правилно ослободити са удице:
1. Пожељно је да се користе удице без контра куке. Са ње је лакше ослободити рибу,
а пракса је показала да такве удице имају истоветну ефикасност и сигурност као
удице са зарезом.
2. Не замарајте рибу до потпуне изнемоглости, већ је брзо извуците из воде,
користећи адекватан прибор. Предуго замарање, може да убије рибу. Не користите
претанке најлоне да би могли краће замарати рибу. Није добро да риба отргне
удицу и нестане са њом.
3. Не извлачте рибу из воде, а нарочито не преко камења, траве и грања.
4. Ако се мора користити мередов онда он мора бити без чворова. Најбоље је рибу не
извлачити из воде, па ни мередовом. Ни мала риба се не сме вадити из воде
подизањем најлоном. Тежина рибе истеже и оштећује кичмену мождину (одмах уз
мозак).
5. Ако желите да рибу измерите или се сликате са њом, а да је касније вратите,
придржавајте је опрезно и нежно длановима руке са трбушне стране око основе
репног пераја и стомака. Риба се не сме притискати (то оштећује унутрашње
органе), немојте је стискати и држати за шкрге. Многе рибе могу максимално бити
само минут – два ван воде. Добри снимци се одлично праве са рибом у води. Ако
морате да прихватите рибу да бисте јој извукли удицу, прво наквасите обе руке.
Тако ћете јој скинути мање заштитне слузи, која је природна баријера гљивицама и
инфекцијама. Ако је риба прогутала удицу предубоко, само пресеците предвез што
ближе удици, не покушавајући да јој ширите ждрело.

6. Користите пеан кљешта за вађење удице, док је риба још у води. Трудите се да
извучете удицу, а да што мање додирујете рибу. Избегавајте коришћење мередова
са великим окцима и чворовима и не дозволите да вам риба падне на обалу.
7. Вратите рибу у воду што брже. Замарање чини већи стрес, а нарочито је токсично
деловање млечне киселине, које се ствара великим напрезањем мишића, што
оставља дуготрајне и непоправљиве промене на мишићима и другим органима. Ако
је задржавате до потпуне исцрпљености, постоји опасност да ће се угушити.
8. Када пуштате рибу, држите са главом окренутом узводно. Одгледајте је како се
враћа свом станишту.
Свако задржавање улова приликом обављања рекреативног риболова уз помоћ бућке биће
санкционисано од рибочуварске службе ЈП „Србијашуме“.
С поштовањем, БИСТРО!

