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POROČILO GOSPODARJA RD TRŽIČ ZA LETO 2021

V letu 2021 je bilo na področju gospodarjenja v RD Tržič opravljenih in evidentiranih 1606 ur.
Nekaj na interventnih izlovih pri sanacijskih delih, ostalo pa na ribogojni dejavnosti.
Izvaljeni gensko čisti zarod je bil vložen v gojitvene potoke cca 203.500 kosov nekaj se ga pa
vzreja v ribogojnici. Prodali smo 130.000 iker RD Radovljica in zasebniku, 200.000 kosov
zaroda pa smo kompenzirali z RD Kranj za najem njihovega dela ribogojnice. 110.000 kosov
zaroda smo prodali RD Vrhnika in RD Šempeter. 50.000 kosov zaroda smo kompenzirali z
zasebnim ribogojcem G2O za 333 kg sterilne šarenke. Iz ribogojnice je prodano 39 kg mladic
potočne postrvi zasebnikom. Prodano je bilo 2000 mladic potočne postrvi RD Šempeter. Z
zavodom za ribištvo Slovenije pa smo menjali 8000 mladic potočne postrvi za 2130 lipanov.
Odrasle ribe smo prodali: 80 kg RD Postojna, 80 kg RD Žiri, 240 kg RD Visoko, 100 kg RD
Vrhnika, 100 kg RD Jesenice in 150 kg RD Sora.
V Savo je bilo vloženo: 1950 kg merske sterilne šarenke, kupljene
1935 mladic potočne p. iz gojitvenih potokov
V Tržiško Bistrico je bilo vloženo: 1610 kg merske potočne p. iz ribnik BPT in ribogojnice,
3114 mladic iz gojitvenih potokov
533 kg šarenke
2130 lipanov velikosti cca 25 cm
V ribnik Žeje je bilo vloženo: 400 kg krapov in 47 kg smučev (velikosti nad 50cm)
V ribnik BPT smo vložili 600 kg mladic potočne postrvi, gensko čiste. Ker so ribe stare tri leta
in so že spolno zrele se v ribniku pojavlja plesen na ribah, kar je vzrok za nekaj pogina.
Z večjim vlaganjem smo vsaj delno nadomestili škodo, ki nam jo je povzročila vodna ujma
pred leti. Glede na to, da so sanacijska dela na Tržiški Bistrici končana, bomo poskušali
povečati stalež rib. Težko pa je to zagotoviti, ker imamo na naših športno ribolovnih vodah
Save in Tržiške Bistrice poleg nas še; sive čaplje, velike žagarice, kormorane in na koncu še
vidre.
V ribogojnici je 5.julija prišlo do pogina mladic v enem bazenu zaradi premajhnega dotoka
sveže vode preko noči, vzrok je bil neočiščena mreža na dovodnem kanalu. Poginilo je cca
5300 mladic potočne postrvi, delno škodo bo najemnik povrnil. Ker so bile ostale preživele
mladice tudi prizadete je prihajalo še nadalje do poginov, zato je bilo potrebno dodatno
zdravljenje z antibiotiki.
Opravljenih je bilo 12 intervencijskih izlovov, večina odlovov je bila potrebna zaradi sanacije
struge Tržiške Bistrice. Ribe so bile prenesene v isti revir, samo na druge lokacije.
Organizirali smo ribolov za starejše člane nad 70 let z pogostitvijo, če bodo zdravstvene
razmere ugodne bomo to storili tudi letos. Udeležba je zaželjena, seniorji bodo dodatno
obveščeni.
Z delovnimi akcijami smo čistili brežine Tržiške Bistrice in Save ter ribnike v Žejah.
Zaradi pandemije covid-19 letos organiziranega druženja ne bo, če bodo razmere dopuščale
bomo to naredili za 1.april. Člani bodo pravočasno obveščeni. (oglasna deska, splet)
Člane pozivam, da predloge in pripombe za gospodarjenje v RD Tržič v pisni obliki
posredujejo na sedež družine do zbora članov.
V sezoni 2022 vsem članom želim zdravja in čim boljši ribolov!
Gospodar RD Tržič Janez Čadež

