
ОЦЕНКА   НА   ПРОХОДИМОСТТА   НА   ПРАГ  В   РЕКА ВИТ

В рамките на проект „Свободни риби“ (LIFE12 NAT/BG/001011) бе извършено проучване на  

проходимостта на един сравнително нисък праг на р. Вит край село Торос.

Прагът на р. Вит при с. Торос и съоръжението рибен проход в централната му   част

Прагът е изграден с противоерозионни цели и е с височина едва 0,9 m, а дължината му е около 100 m,
като прегражда р. Вит по цялата ѝ ширина. В централната му част има разположен рибен проход от
басейнов тип. При високи води вероятно изпълнява функцията си, но често се затлачва с клони и
пластмасови бутилки. При ниски води обаче е непроходим, тъй като най-ниската му секция остава
недостъпна за рибите. Поради неясната ситуация и предполагаемата възможност за преминаване на
част от живеещите в реката риби през него, бе предприето тестване на проходимостта му чрез
проследяване на движението на рибите през прохода, и съответно през прага.

За целта през пролетта на 2015 г. и 2016 г. са уловени над 11 000 риби от 7 вида (основно мрени, кефали
икротушки).

Извършване на електроулов за събиране на риби за маркиране, както и за търсене на вече  

маркираните риби

Маркирани са над 7400 броя риби, като за целта е използвана техниката на подкожно инжектиране на
флуоресцентен еластомер (Visible Implant Elastomers, Northwest Marine Technology, Shaw Island
Washington, WA, USA). Цветното вещество оставя добре видима следа. Тя се задържа под кожата с
години, без да пречи на рибите, и се вижда много ясно, особено осветена с УВ-лъчи. След маркирането
си рибите се освобождават обратно в реката.

Маркиране на рибите с флуоресцентен еластомерен маркер и наблюдение под УВ-светлина.
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В улавянето и маркирането на рибите взеха участие голям брой
специалисти и доброволци. Месец след маркирането и
освобождаването на рибите под прага се извърши отново
електроулов над и под него, за да се провери, колко от
маркираните риби са успели да го преминат.

Над прага е уловен един-единствен екземпляр черна мряна.
Получените резултати недвусмислено показват, че бентът е
непреодолима преграда за рибите, движещи се срещу течението,
макар че единични екземпляри да могат да преминават през
прохода. Изводът на изследователите е, че е необходимо
рибният проход да се преработи или да се изгради наново.

Маркирана черната мряна, уловена  

над прага месец след пускането, и  

под него.


