Шаран, каракуда и сом са най-многочислените популации на язовир "Полетковци"
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Видин. Зарибяването на водоемите се извършва, когато водата се стопли, като
най-удачното време е месец май, каза за радио “Фокус”- Видин Иван Кирилов,
арендатор на язовир Полетковци в Община Кула. Тогава е и периодът, когато рибата
естествено се размножава, обясни той. Тогава има необходимите за храна на рибата
фитопланктон и зоопланктон и водата е достатъчно топла за малките рибки. Той обясни
и подробностите около поддръжката на рибните популации, като на един декар не
трябва да са повече от 300 риби, за да имат те достатъчно пространство, храна и
кислород. „Най-вече се зарибява с благородна риба – шаран, бяла риба и сом, до 20% се
разрешава да има и толстолоб, който спада към плевелната риба. Според Кирилов в
стопанисвания от него водоем естествено се размножават всички видове, характерни за
язовира, с изключение на вида толстолоб. Това е така, защото хайверът на тази риба
иска условия като при есетровите риби, иска постоянно течение, защото ако падне на
дъното загнива. „Има естествени условия за размножаване на рибата, има разливища и
растителност. Характерни за Полетковци са видовете шаран, каракуда, сом. От
плевелните видове има бабушка и уклей, а от хищните има шука, която обаче се лови
доста трудно”, обясни Кирилов. Особеното е, че различните видове риба по различно
време хвърлят хайвера си, като костурът, кефалът и шуката са студенолюбиви риби и
хвърлят хайвера си края на месец февруари и началото на март. След това са
по-топлолюбивите каракуда, шаран и бял амур, които са обикновено в края на
април/май. Кирилов подчерта, че изчезнал вид, разпространен преди на водоема няма.
Миналата година са уловени екземпляри от вида бяла риба до 22 килограма и шарани до
18 кг, но за тази година рекордьор още няма. радио "Фокус" - Видин
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