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Wspomaganie naturalnego rozrodu cennych gatunków ryb o wysokich wymaga-

niach œrodowiskowych to jedno z wielu wa¿nych przedsiêwziêæ maj¹cych na celu odbu-

dowê ich populacji. Jakoœæ wody jest jednym z istotnych czynników maj¹cych wp³yw na

ten proces. W okresie jesienno-zimowym (2019/2020) przeprowadzono monitoring jako-

œci wody w wybranych punktach rzeki Piaskowej i Uklei (lewe dop³ywy rzeki Regi), gdzie

inkubowano ikrê troci (Salmo trutta m. trutta) w przenoœnych aparatach wylêgarniczych.

Badania prowadzono zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozp. MŒ z dnia 4 paŸdzierni-

ka 2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce

œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455). WskaŸniki

okreœlaj¹ce jakoœæ wody oznaczano zgodnie z zalecanymi metodykami. Jakoœæ wód rze-

ki Piaskowej i Uklei by³a zadowalaj¹ca. Do wskaŸników spe³niaj¹cych normy dla ryb

³ososiowatych nale¿a³y: temperatura (œrednia jesieni¹ 11,0oC; zim¹ 5,2oC), pH (zakres

7,7-7,9), tlen rozpuszczony (powy¿ej 8,0 mg O2 dm-3), BZT5 (œrednia 2,8 mg O2 dm-3),

azot amonowy (œrednia 0,077 mg N dm-3), fosfor ca³kowity (œrednia 0,108 mg P dm-3).

WskaŸnikiem nieznacznie przekraczaj¹cym normy dla ryb ³ososiowatych by³y azotyny,

których œrednia wartoœæ wynios³a 0,017 mg N-NO2
- dm-3 (norma < 0,010 mg N-NO2

-

dm-3). Czynnikiem przekraczaj¹cym zalecane normatywy wody dla ryb ³ososiowatych

by³a zawiesina ogólna w zakresie 28-118 mg dm-3. W wodach tych rzek odnotowano

odpowiedni¹ dla bytowania ryb ³ososiowatych przewodnoœæ elektrolityczn¹ w zakresie

171-241 ìS cm-1 oraz twardoœæ ogóln¹ w zakresie 117-276 mg CaCO3 dm-3. Rzeki Pia-

skowa i Ukleja stanowi¹ bardzo dobr¹ bazê do naturalnego rozrodu wêdrownych ryb

³ososiowatych, co potwierdzaj¹ poczynione badania hydrochemiczne.
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