WYLÊGARNIA 2019
11-13 wrzeœnia 2019, Bia³owie¿a

Czy Litwa jest wa¿n¹ ostoj¹ strzebli b³otnej (Eupallasella
percnurus)? Nowe odkrycia jej stanowisk w Parku
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W Polsce i na Litwie status ochronny zagro¿onej wyginiêciem ryby karpiowatej,
strzebli b³otnej (Eupallasella percnurus), jest prawie identyczny. I tu, i tam ryba ta podlega
œcis³ej ochronie gatunkowej i w myœl prawa unijnego jest jednym z niewielu gatunków o
znaczeniu priorytetowym. Oba kraje ró¿ni jednak stan znajomoœci jej rozsiedlenia. U nas
jest on prawie kompletny i doœæ czêsto aktualizowany dziêki programom inwentaryzacji i
monitoringu. Wspó³czesny polski stan posiadania to oko³o 140 stanowisk. Z terytorium
Litwy do niedawna wykazywano tylko jedno stanowisko w pobli¿u miasta Alytus. Opisano je w 2006 roku, lecz w póŸniejszych latach obecnoœci strzebli b³otnej nie uda³o siê tam
potwierdziæ. Na Litwie nigdy nie podejmowano prób inwentaryzacji drobnych zbiorników
wodnych pod k¹tem obecnoœci strzebli b³otnej. Pewne okolicznoœci sugeruj¹ jednak, ¿e
wystêpuje ona tam liczniej ni¿ mo¿na by³o s¹dziæ. Jedn¹ z nich jest znany od niedawna
i nigdy nie podany w literaturze fakt wystêpowania jej w naturalnym zbiorniku torfowiskowym w Parku Regionalnym Meteliu (obszar N2000 LTLAZ0010), po³o¿onym tylko 20 km
od granicy z Polsk¹. W lecie 2018 roku w Parku Regionalnym Meteliu przeprowadzono,
z inicjatywy strony litewskiej, wspólne badania terenowe. Ich celem by³o (a) sprawdzenie, czy strzebla b³otna jest obecna jeszcze w innych lokalnych zbiornikach wodnych
oraz (b) przedstawienie stosowanych w Polsce metod badania tej ryby oraz formu³owania ocen na temat stanu ochrony jej populacji i siedlisk. Wynikiem badañ by³o odnalezienie dwóch zupe³nie nowych miejsc wystêpowania strzebli b³otnej. Warto podkreœliæ, ¿e
zgodnie z polskimi kryteriami oceny, stan ochrony populacji i siedliska strzebli b³otnej
zosta³ oceniony jako w³aœciwy na ka¿dym z trzech stanowisk istniej¹cych w Parku.
Ubieg³oroczne odkrycia nieznanych stanowisk strzebli b³otnej w po³udniowej czêœci
terytorium Litwy daj¹ gospodarzom mocny impuls do rozpoczêcia szerszych poszukiwañ stanowisk tego gatunku, z du¿ymi nadziejami na kolejne sukcesy. Trzeba bowiem
wspomnieæ, ¿e w tej czêœci kraju nie brakuje jego potencjalnych siedlisk.

46

