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Rzeka Rega po³o¿ona jest w pó³nocno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim i jest jednym z najwiêkszych cieków Pomorza Zachodniego. Dorzecze
Regi charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem morfometrycznym i œrodowiskowym
poszczególnych odcinków bêd¹cych efektem zmian antropogenicznych w dorzeczu tej
rzek. W okresie od 1 sierpnia do 31 listopada 2019 r. przeprowadzono po³owy ryb przy
u¿yciu agregatu pr¹dotwórczego w wodach p³yn¹cych (rzeki: Rega, Ukleja, S¹pólna)
oraz wontonów w miejscach stagnuj¹cych (zbiornik zaporowy Rejowice). Okreœlano
przynale¿noœæ gatunkow¹ ryb, ich liczebnoœæ w ramach gatunku oraz d³ugoœci:
ca³kowit¹ (TL; mm), ogonow¹ (FL; mm) i cia³a (SL; mm) oraz ich masê jednostkow¹ (W;
g). Powy¿sze pomiary umo¿liwi³y okreœlenie wartoœci wspó³czynników kondycji za
pomoc¹ równania Fultona i Clarka. W zbiorniku zaporowym Rejowice stwierdzono
wystêpowanie 7 gatunków ryb – wszystkie nale¿a³y do karpiowatych. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y leszcze (Abramis brama) i p³ocie (Rutilus rutilus) (³¹cznie 63,00% od³owionych ryb). Leszcze, bolenie (Aspius aspius), kr¹pie (Blicca bjoerkna) i wzdrêgi (Scardinius erythrophthalmus) charakteryzowa³y siê dobr¹ kondycj¹, karaœ srebrzysty (Carassius gibelio) nisk¹. Wspó³czynnik Fultona dla p³oci, okonia (Perca fluviatilis) i lina (Tinca
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tinca) by³ porównywalny do danych ogólnopolskich dla jezior. W niewielkich ciekach
dorzecza Regi stwierdzono obecnoœæ 12 gatunków ryb. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y:
kie³bie (Gobio gobio) (43,04%), jelce (Leuciscus leuciscus) (22,78%) oraz pstr¹gi potokowe (Salmo trutta m. fario) (12,66%). Natomiast pod wzglêdem biomasy najwiêkszy
udzia³ mia³y: jelce (44,21%), szczupaki (Esox lucius) (15,55%) oraz pstr¹gi potokowe
(15,00%). Ponadto w rzece Redze w okresie migracji rozrodczej z³owiono 7 troci
wêdrownych (Salmo trutta m. trutta). Ich œrednia d³ugoœæ ca³kowita wynios³a 67,0 cm
(zakres 59,8-71,5 cm), przy œredniej masie jednostkowej wynosz¹cej 2722,0 g (zakres
1914,6-3529,0 g). Wspó³czynnik kondycji Fultona dla z³owionych troci wyniós³ od 0,68
do 1,05, natomiast wspó³czynnik Clarka 0,60-0,96. Zarówno wspó³czynnik Fultona, jak
i Clarka u troci nieznacznie mala³ wraz ze wzrostem d³ugoœci ca³kowitej ryb.
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