ВРСТЕ РИБА И РЕЖИМ РИБОЛОВА
На основу анализе узорака добијених исцрпним истраживањаима на
рибарском подручју, анкети рибочуварске службе и локалних риболоваца, као и
ранијих података, утврђено је да риболовне воде рибарског подручја „Национални
Парк Тара“, насељава 28 врста риба из 7 фамилија чији је преглед дат у доњој
табели.
ВРСТА РИБЕ
SALMОNIDAE
Поточна пастрмка (поточна и језерска форма) Salmo trutta
Младица Hucho hucho1
Дужичаста (калифорнијска) пастрмка Oncorhynchus mykiss
Језерска златовчица Salvelinus umbla 1
CYPRINIDAE
Клен Squalius cephalus
Скобаљ Chondrostoma nasus
Плотица Rutilus virgo
Бодорка Rutilus rutilus
Речна мрена Barbus barbus
Поточна мрена Barbus balcanicus
Пијор Phoxinus phoxinus
Уклија (зека) Alburnus alburnus
Плиска Alburnoides bipunctatus 1
Шаран Cyprinus carpio
Сребрни караш (бабушка) Carassius gibelio
Лињак Tinca tinca2
Црноока деверика Ballerus sapa2
Црвенперка Scardinius erythrophthalmus 1
Носара Vimba vimba 1
Кркуша Gobio obtusirostris 1
Толстолобик сиви Hypophthalmichthys nobilis2
SILURIDAE
Сом Silurus glanis
ESOCIDAE
Штука Esox lucius2
COBITIDAE
Велики вијун Cobitis elongata2
Златни (балкански) вијун Sabanejewia balcanica2
PERCIDAE
Гргеч (бандар) Perca fluviatilis
Шрац Gymnocephalus schraetser
CENTRARCHIDAE
Сунчица Lepomis gibbosus

ДОЗВОЉЕНИ ДНЕВНИ ИЗЛОВ РИБЕ ПО ВРСТАМА
Хидро-акумулација „Бајина Башта“ (Перућачко језеро)
Режим риболова. Основна мера у режиму риболова односи се на потпуну
забрану риболова аутохтоних салмонидних риба (поточна, језерска пастрмка и
младица) и смуђа, а са основним циљем опоравка популација ових врста у језеру.
Забрана се не односи на дужичасту пастрмку. За остале врсте, у тренутним
продукцијским условима, ограничава се дневни улов од највише до 5 кг. аутохтоних
риба. Када један уловљен примерак прелази масу од 5 кг, за све аутохтонe врсте
риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајевима
сматра да је испуњен максималан дневни улов у маси.
Што се тиче техника и начина риболова, поред оних који су прописани
Правилником о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља привредни
риболов, као и начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни
риболов („Сл. Гласник“ РС, бр. 73/2010), због врло специфичне конфигурације терена
корисник дозвољава употребу чамаца у рекреативном риболову у складу са
правилником о унутрашњем реду Националног парка „Тара“.
Риболов на све аутохтоне врсте риба се одвија до процењене безбедне жетве,
о чему највише рачуна воде рибочувари, а након тога се обуставља без обзира на
доба сезоне.
Хидро-акумулација «Заовине» (Бели Рзав)
У тренутним продукцијским условима ограничава се дневни улов од највише
до 3 кг аутохтоних риба. Салмонидне рибе су забрањене за риболов у току трајања
овог годишњег програма, изузев дужичасте пастрмке. Када један уловљен примерак
прелази масу од 3 кг, за све аутохтонe врсте риба, не важи ограничење дневног
улова у комадима, већ се у таквим случајевима сматра да је испуњен максималан
дневни улов у маси.
Због врло специфичне конфигурације терена корисник дозвољава употребу
чамаца у рекреативном риболову у складу са правилником о унутрашњем реду
Националног парка „Тара“.
Риболов се одвија до процењене безбедне жетве, о чему највише рачуна воде
рибочувари, а након тога се обуставља без обзира на доба сезоне.
Хидро-акумулација «Спајићи»
У тренутним продукцијским условима ограничава се дневни улов од највише
до 3 кг. аутохтоних риба. Салмонидне рибе су забрањене за риболов. Период у ком
је дозвољен риболов је од 15.06. до 30.09. текуће године. Риболов се одвија до
процењене безбедне жетве, о чему највише рачуна воде рибочувари, а након тога се
обуставља без обзира на доба сезоне. У случају промене концепта газдовања мења
се и режим риболова и усклађује са новонасталом ситуацијом. На овој акумулацији
забрањује се употреба чамаца, живих мамаца и употреба више од једног штапа
по риболовцу.

Хидро-акумулација «Крушчица»
У тренутним продукцијским условима ограничава сe дневни улов од највише
3 кг. аутохтоних риба. Риболов се због примарне намене акумулације може
обављати искључиво вештачким мамцима. Салмонидне рибе се забрањују за
риболов . Период у ком је дозвољен риболов је од 15.06. до 30.09. текуће године.
Риболов се одвија до процењене безбедне жетве, о чему највише рачуна воде
рибочувари, а након тога се обуставља без обзира на доба сезоне. У случају промене
концепта газдовања мења се и режим риболова и усклађује са новонасталом
ситуацијом. На овој акумулацији је забрањена употреба чамца, живих мамаца,
прехрањивање рибе и употреба више од једног штапа по риболовцу.
Хидро-акумулација „Црно Осоје“
Како је Црно Осоје мала акумулација са површином не већом од 1 ха, као и због
основане претпоставке да је насељено популацијом поточне пастрмке са
оригиналним аутохтоним генофондом (који може послужити као извор матичног
материјала) установљава се потпуна забрана риболова на овој води.
Режим риболова произилази из скупа мера заштите и коришћења
ихтиофауне и риболовних вода „Национални Парк Тара“ и спроводи се кроз прописе
којих се корисник мора придржавати, а који су садржани у важећим националним
законским и подзаконским актима те Програму управљања рибарским подручјем
„Национални Парк Тара“ 2012-2023. Заштиту рибарског подручја и контролу
риболова врши служба лова и риболова преко својих рибочувара.
Поред општих и посебних услова регулисања режима риболова прописаних
одговарајућим законским и подзаконским актима, програмско планским
документима предузећа, обухваћене су риболовне воде и локалитете са трајним и
ограниченим риболовом на којима су предузете следеће додатне мере регулисања
риболовног режима у сврху заштите и унапређења стања рибљих популација, а са
посебним освртом на врсте од наглашеног конзервационог значаја:
 тотална забрана риболова младице и поточне (језерске) пастрмке у периоду
важења овог годишњег програма;
 забрана риболова на подручју ушћа Дервенте (природно мрестилиште) у
време пролећног мреста риба од 15. 03. до 15. 06.;
 забрана риболова у акумулацији Црно Осоје (природно мрестилиште);
 забрана риболова живим рибљим мамцем у акумулацијама Сапајићи и
Крушчица;
 забрана риболова на акумулацијама „Спајићи“ и „Крушчица“ у периоду од 1.10
текуће године до 15.06 наредне године;
 потпуна забрана употребе и амурског чебачока и осталих алохтоних врста као
живих мамаца у риболову на грабљивице у акумулацијама Перућац и Заовине;
 спровођење и примена мера предвиђених актом о категоризацији риболовних
вода ''Национални Парк Тара'' ;
 на делу риболовне воде ХА ''Перућац'' од места ''Грлац'' (7-и км. узводно од
бране) до Брусничког потока (24,5 км. Узводно од бране), забрањен је
рекреативни риболов у приоду од 01.11. текуће године до 30.04. наредне





године, ношење прибора и алата за риболов као и ношење ватреног оружја,
осим за организоване групе ловаца у пратњи ловочувара;
На риболовним водама ''Национални Парк Тара'' забрањује се рекреативни
риболов у току целе године у периоду од 21 до 3 часа у периоду летњег
рачунања времена, а од 18 до 5 часова у периоду зимског рачунања времена.
забрана за лов поточне, језерске пастрмке и младице за време трајања
годишњег програма.

На свим осталим риболовним водама којима управља Ј.П. ''Национални Парк
Тара'', забрањен је сваки риболов, а активности на њима се обављају у складу са
Програмом управљања рибарским подручјем.

