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Stawy rybne towarzysz¹ ludziom od wieków, zapewniaj¹c nie tylko zatrudnienie

i produkcjê ¿ywnoœci, lecz tak¿e wp³ywaj¹c na obieg wody w œrodowisku. Stanowi¹ rów-

nie¿ siedliska dla flory i fauny. Istotnym elementem technicznym im towarzysz¹cym jest

sieæ kana³ów, których zadaniem jest doprowadzenie wody do kompleksu stawowego

i poszczególnych stawów, a tak¿e odprowadzenie jej do odbiornika. Zmiany chemizmu

wody bêd¹ce bezpoœrednim skutkiem wp³ywu zbiorników stawowych by³y obiektem

doœæ licznych badañ, natomiast dane dotycz¹ce wp³ywu stawów rybnych na zoobentos

oraz hydrofity s¹ niewystarczaj¹ce. Z tego wzglêdu podjêto próbê okreœlenia wp³ywu

stawów rybnych na zró¿nicowanie taksonomiczne zoobentosu oraz hydrofitów w kanale

odprowadzaj¹cym wodê z wybranego gospodarstwa rybnego zlokalizowanego na tere-

nie Polski. W wybranych miesi¹cach roku pobierano próbki zoobentosu, przy u¿yciu

skrobaka dna, na 100-metrowych odcinkach kana³ów. Hydrofity oznaczono w mie-

si¹cach wegetacyjnych na tych samych 100-metrowych odcinkach. W kana³ach dopro-

wadzaj¹cych wodê do gospodarstwa stwierdzono wystêpowanie bezkrêgowców z 17

rodzin nale¿¹cych do 9 rzêdów: Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera, Coleoptera, Cru-

stacea, Basommatophora, Veneroida, Hemiptera i Diptera. W odprowadzalnikach

stwierdzono natomiast wystêpowanie bezkrêgowców z 6 rodzin nale¿¹cych do 6 rzê-

dów: Unionoida, Diptera, Hemiptera, Crustacea, Coleoptera i Haplotaxida. W przypadku

flory wystêpuj¹cej w kana³ach sk³ad taksonomiczny prezentowa³ siê nastêpuj¹co: ciek

doprowadzaj¹cy wodê do stawów charakteryzowa³ siê obecnoœci¹ roœlinnoœci zanurzo-
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nej z rodzajów: Ranunculus sp., Callitriche sp., Fontinalis sp.; z roœlinnoœci przybrze¿nej

zanotowano: Butumus sp., Glyceria sp., Phragmites sp. oraz Typha sp. Z kolei w odpro-

wadzalniku nie stwierdzono roœlinnoœci zanurzonej, natomiast w strefie przybrze¿nej

wystêpowa³y pojedyncze stanowiska Phragmites sp. i Typha sp. oraz Lemna sp. Wydaje

siê wiêc, ¿e stawy rybne maj¹ wp³yw na strukturê taksonomiczn¹ zarówno zoobentosu,

jak i hydrofitów. W wiêkszoœci taksony obserwowane w doprowadzalniku s¹ wyznaczni-

kami wody o dobrym lub bardzo dobrym potencjale ekologicznym. W wodach odprowa-

dzalnika wiêkszoœæ obserwowanych rodzin wyznacza z³y i s³aby potencja³ ekologiczny.

Istotn¹ ró¿nic¹ miêdzy kana³ami jest wystêpowanie w doprowadzalniku osobników

z rodziny Cambaridae, do której nale¿¹ gatunki obce i inwazyjne. Przeprowadzone bada-

nia wskazuj¹ na istotn¹ rolê przyrodnicz¹ rowów zlokalizowanych na terenie gospo-

darstw stawowych oraz potrzebê prowadzenia systematycznych badañ tych ekosyste-

mów.
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