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Silna antropopresja powoduje, ¿e naturalny rozród ryb w wielu przypadkach jest

znacznie utrudniony na skutek ograniczonego dostêpu do tarlisk. Najczêstsz¹ przyczyn¹

ograniczaj¹c¹ ci¹gi migracyjne ryb s¹ zabudowy hydrotechniczne i towarzysz¹ce im

coraz czêœciej niskie stany wód, które dodatkowo utrudniaj¹ migracjê przez przep³awki.

Problem ten jest szczególnie istotny dla wêdrownych ryb ³ososiowatych – troci wêdrow-

nej (Salmo trutta m. trutta), które, aby odbyæ tar³o, potrzebuj¹ do budowy gniazd ¿wiro-

wato-kamienistego pod³o¿a. Jednym ze sposobów na wspieranie populacji troci

wêdrownej jest umieszczenie w rzece przenoœnych aparatów inkubacyjnych, których

konstrukcja i zastosowany substrat tworz¹ warunki rozwoju porównywalne do warunków

naturalnych (optymalnych), w jakich inkubuje siê ikrê ryb ³ososiowatych. Doœwiadczenie

rozpoczêto w listopadzie 2019 roku, ustawiaj¹c w korytach rzek Piaskowej – 8 i Uklei – 4

przenoœne aparaty inkubacyjne, wykonane z perforowanego aluminium, w których znaj-

dowa³ siê substrat ¿wirowo-kamienisty. W ka¿dym z aparatów umieszczono w kilku war-

stwach 0,5 dm3 ikry troci (oko³o 4 tysi¹ca ziaren) przysypany substratem ¿wirowym. Apa-

raty ustawiono w g³ównym nurcie koryta na g³êbokoœci 0,4 m i stabilizowano wiêkszymi

kamieniami. W trakcie trwania eksperymentu w grudniu i styczniu dosypywano do apara-

tu brakuj¹cy ¿wir. W marcu, po wylêgniêciu siê ryb, policzono pozosta³e obumar³e ziarna

ikry. Straty w poszczególnych aparatach wynosi³y od 2,3 do 73,2%. W rzece Piaskowej
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œrednie straty wynios³y 21,4, a w rzece Uklei 12,1%. Du¿y wp³yw na wielkoœæ strat w rze-

ce Piaskowej mia³ okresowy przybór wody zwi¹zany ze spuszczaniem stawów w gospo-

darstwie rybackim w Maliñcu (powy¿ej miejsca doœwiadczenia), co spowodowa³o zamu-

lenie niektórych aparatów. Jak wykaza³y doœwiadczenia, aparaty wylêgowe s¹ szczegól-

nie przydatne w górnych odcinkach rzek, gdzie tarlaki nie s¹ w stanie dotrzeæ ze wzglêdu

na przeszkody migracyjne.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków finansowych Europejskiego Funduszu Morskie-
go i Rybackiego PO „Rybactwo i Morze 2014-2020”, Dzia³anie 2.1. Innowacje, Umowa nr 00001-6521.1-
-OR1600002/17/18.

WYLÊGARNIA

20




