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W wyniku postêpuj¹cych zmian w œrodowisku w rzekach coraz czêœciej zanikaj¹ natu-

ralne obszary tarliskowe, wykorzystywane przez ryby dwuœrodowiskowe. W ramach popra-

wy warunków rozrodu tych cennych gatunków ryb podejmowane s¹ ró¿ne dzia³ania renatu-

ryzacyjne, m.in. urz¹dzanie sztucznych tarlisk, a tam gdzie jest to niemo¿liwe, podejmowane

s¹ próby innych dzia³añ nakierowanych g³ównie na wspomaganie inkubacji. Celem podjê-

tych badañ by³o okreœlenie skutecznoœci inkubacji ikry troci wêdrownej (Salmo trutta m. trut-

ta) trzema metodami: 1) w ¿wirowych przenoœnych inkubatorach umieszczonych w rzekach

Uklei i Piaskowej, 2) w naturalnych gniazdach w rzekach Wiœniówce i Wise³ce, 3) aparatach

d³ugostrumieniowych w oœrodku wylêgarniczym PZW w Goleniowie. Badania prowadzono

w sezonie rozrodczym troci wêdrownej, tj. od paŸdziernika 2020 r. do marca 2021 r. Obser-

wacje rozwijaj¹cej siê ikry prowadzono od momentu zap³odnienia do póŸnego stadium

zaoczkowania. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na wysok¹ skutecznoœæ inkubacji ikry troci

w przenoœnych inkubatorach. Œmiertelnoœæ ikry do zaoczkowania waha³a siê od 3,9% do

maksymalnie 80,3% przy œredniej 27,1%. Straty do zaoczkowania wynosi³y œrednio 19,5%

w rzece Uklei i 34,71% w Piaskowej. W naturalnym gnieŸdzie obserwowano wy¿sz¹ œmier-

telnoœæ ni¿ w inkubatorach, bowiem œrednio wynosi³a ona 49,3% (odpowiednio 39-41%

w gniazdach w rzece Wiœniówce i 46-71% w Wise³ce). W porównaniu ze œmiertelnoœci¹ ikry

w naturalnym œrodowisku straty ikry w wylêgarni by³y ni¿sze, ale w znacznej czêœci pojedyn-

czych inkubatorów œmiertelnoœæ by³a porównywalna b¹dŸ ni¿sza.
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