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1. WSTĘP 

 

Zgodnie z artykułem nr 13, 37 pkt. 8, 124 pkt. 7, ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - 

Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. Nr 44 z 2002 r. poz. 

414) z późn. zm. (Dz.U.2013.676) oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie 

śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 66 z 1999 roku) z późn. zm. (Dz.U. Nr 182, poz. 

1228 i Nr 200, poz. 1322 z 2010 roku oraz poz. 626 z 2013 roku), każdy Użytkownik obwodu 

rybackiego zobligowany jest do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Okręg 

Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu jako dzierżawca wód w obwodach 

rybackich: rzeki Odra nr 1 i nr 2, rzeki Mała Panew nr 2, rzeki Pratwa nr 1, rzeki Psina nr 1, 

rzeki Opawa nr 1, rzeki Osobłoga nr 1, rzeki Nysa Kłodzka nr 3, nr 4 i nr 5 oraz rzeki 

Widawa nr 2 prowadzi taką gospodarkę w oparciu o produkcyjne możliwości wód.  

Racjonalność podejmowanych działań gospodarczych w obwodzie powinna być 

weryfikowana m.in. poprzez regularne monitorowanie struktury gatunkowej ichtiofauny 

(jakościowej i ilościowej) oraz efektów sukcesywnie dokonywanych zarybień. Zobowiązuje 

do tego Użytkownika umowa dzierżawy, nakładająca obowiązek informowania Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej o ewentualnych wszelkich niekorzystnych zjawiskach, 

zachodzących w wodach dzierżawionego obwodu rybackiego. To z kolei bezpośrednio 

przekłada się na modyfikowanie i korekty planów akcji zarybieniowych w kolejnych 

sezonach.  

Ocena różnorodności biologicznej (bioróżnorodności) ichtiofaunistycznej wiąże się 

zwykle z systemowym działaniem na rzecz trwałego zachowania wszystkich komponentów 

ekosystemów wodnych, a przede wszystkim z walidacją aktualnego statusu danego taksonu  

w miejscu jego naturalnego występowania. Monitoring przyrodniczy jest też zwykle 

kojarzony z regularnymi obserwacjami i pomiarami wybranych składników przyrody żywej 

na podstawie, których wyciągamy określone wnioski na temat zachodzących zjawisk lub 

prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w czasie jak i przestrzeni (Mahomska-

Juchniewicz 2010). 

Obowiązek prowadzenia takiego monitoringu wynika z prawa krajowego  

i międzynarodowego. W ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzi się 

monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Ustawa o ochronie 

przyrody, Dz.U. 04.92.880 z 30 kwietnia 2004 roku). Z kolei obowiązek prowadzenia 

monitoringu przyrodniczego wynika m.in. z przepisów o rybactwie śródlądowym oraz 
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zapisów operatów rybackich, obligujących Użytkowników poszczególnych obwodów 

rybackich do regularnego weryfikowania struktury jakościowej ichtiofauny. Uzyskane w ten 

sposób dane winny służyć przeciwdziałaniu negatywnym zmianom środowiska 

przyrodniczego, a także pomóc optymalizować modelowanie prowadzonej gospodarki 

rybacko-wędkarskiej. 

Aktualnie intensywnie rozwijane są metody monitoringu wód wynikające z regulacji 

Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Dyrektywa Wodna i krajowe Prawo Wodne określa stan 

lub potencjał ekologiczny wód powierzchniowych, gdzie ryby są jednym z kluczowych 

elementów bioindykatorów. Stan/potencjał ekologiczny wód w tym przypadku określany jest 

na podstawie elementów biologicznych, fizyko-chemicznych i hydromorfologicznych. 

Implementacja zapisów Dyrektywy Wodnej do prawodawstwa polskiego jest przedmiotem 

obecnie prowadzonych prac, a najbardziej zaawansowane są działania związane  

z monitoringiem ichtiofauny wód płynących, natomiast znacznie słabiej jezior, w tym również 

zbiorników zaporowych. W przypadku tych ostatnich, których powierzchnia jest bardzo 

istotnym elementem działań gospodarczych Okręgu PZW w Opolu, sprawa jest jeszcze 

bardziej skomplikowana bo są to „Jednolite Części Wód Powierzchniowych” (JCWP) 

zaliczane do silnie zmienionych części wód (SZCW) powstałych w wyniku działalności 

człowieka. Do systemu monitoringu metodyka oceny jakości wód i stanu/potencjału 

ekologicznego została oficjalnie wprowadzona pod koniec 2011 roku w ramach: 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 258, poz. 1549).  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji (Dz.U. Nr 257, poz. 1545).  

następujących aktów prawnych:  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie 

wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. Nr 254, poz. 

1528).  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i 

sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych (Dz.U. Nr 258, poz. 1550).  
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Ichtiofauna jako bardzo ważny element oceny stanu/potencjału ekologicznego nie jest 

nadal uwzględniany w klasyfikacji stanu wód, gdyż brak ustalonych warunków 

referencyjnych. Potencjalnie najlepiej dopracowany, jest system oceny oparty o wskaźnik 

EFI+ (Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny - European Fish Index). Ma on dla warunków 

Polski jednak pewne ograniczenia i na przykład wyniki uzyskane drogą biowalidacji dla rzek 

nizinnych należy traktować z dużą ostrożnością (Adamczyk i in. 2013). Dotychczasowe 

możliwości zastosowania wskaźnika EFI w Polsce wskazują, że jest on dość ogólny i nie 

odpowiada lokalnym warunkom i wymaganiom ichtiofauny. Metodyka pozyskania ryb do 

monitoringu wód płynących oparta jest o elektropołowy zgodnie z polską normą PN-EG 

14011 uwzględniającą brodzenie w cieku oraz spływ łodzią. Dodatkowo monitoring 

ichtiofauny jest rozszerzony o ocenę siedlisk z wykorzystaniem między innymi metod RHS 

(River Habitat Survey) określających stan środowiska abiotycznego, opartych przede 

wszystkim o morfologię koryta i parametry hydrologiczne. 

Natomiast w przypadku jezior, ocenę ich stanu ekologicznego przeprowadza się w 

oparciu o Jeziorowy Indeks Rybny (LFI-N = Lake Fish Index-N). Metoda ta zakłada połowy 

specjalistycznymi sieciami tzw. „zestawami nordyckimi” stawianymi w toni wodnej 

(wontony pelagiczne) i przy dnie (wontony bentosowe) w panelach o zróżnicowanych 

oczkach tkaniny sieciowej, w zakresie od 5 do 55 mm. Sieci te mają długość 30 m i wysokość 

1,5 m (bentosowe), zaś w przypadku sieci pelagicznych wysokość winna być większa (np. 

4,5-6 m). Norma NEN-EN 14757 zakłada używanie ośmiu siatek (paneli) dla jezior małych  

i płytkich po 64 dla jezior o powierzchni około 5000 ha. Polskie doświadczenia z oceną stanu 

ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny obejmują badania jezior zlewni rzeki Wel 

(Białokoz i Chybowski 2011). Liczbę i masę ryb w tej metodzie przelicza się na jednostkę 

100 m
2
 powierzchni siatki i oblicza się udziały procentowe dla gatunków ryb w odłowie. 

Metoda ta jest jednak niezwykle pracochłonna a zastosowanie jej dla potrzeb prowadzenia 

racjonalnej gospodarki rybackiej przez Uprawnionego jest niezwykle trudne  

i skomplikowane, szczególnie w przypadku jezior czy zbiorników zaporowych.  

W niniejszym raporcie wykorzystano, do oceny bioróżnorodności ichtiofaunistycznej 

analizowanych wód, stosowane powszechnie w tego typu opracowaniach współczynniki: 

Margalef’a (R1), Shannona-Wienera, Simpsona i Hill’a. Ich zastosowanie podyktowane było 

oczekiwaniem uzyskania jak najbardziej obiektywnych danych, przy jednoczesnej 

marginalizacji wpływu czynników zewnętrznych (uwarunkowania pogodowe, czas poboru 

prób itd.)  
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2. MATERIAŁY I METODY BADAWCZE 

 

W związku z podjętymi pracami odnośnie oceny bioróżnorodności i stanu ichtiofauny 

na wodach użytkowanych przez Opolski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, 

sezonowymi badaniami monitoringowymi w roku 2013 i 2014 objęto następujące akweny: 

 w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 3 (zbiornik zaporowy Otmuchów, rzeka 

Nysa), 

 w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 4 (Nyski zbiornik zaporowy, rzeka 

Widna, rzeka Raczyna, rzeka Świdna),  

 w obwodzie rybackim rzeki Nysa Kłodzka nr 5 (rzeka Nysa Kłodzka, rzeka Ścinawa 

Niemodlińska), 

 w obwodzie rybackim rzeki Mała Panew nr 2 (zbiornik Turawa, rzeka Mała Panew, 

rzeka Jemielnica),  

 w obwodzie rybackim rzeki Widawa nr 2 (zbiornik Michalice, rzeka Widawa), 

 w obwodzie rybackim rzeki Odra nr 1 i Odra nr 2 (rzeka Odra, rzeka Budkowiczanka, 

rzeka Stobrawa, rzeka Kłodnica),  

 w obwodzie rybackim rzeki Osobłoga nr 1 (rzeka Osobłoga), 

 w obwodzie rybackim rzeki Psina nr 1 (rzeka Psina), 

 w obwodzie rybackim rzeki Pratwa nr 1 (rzeka Pratwa)(Fig. 1). 

 

A. Metodologia analizy bioróżnorodności ichtiofauny 

W ramach prac monitoringowych przeprowadzono na wszystkich zbiornikach 

zaporowych połowy badawcze z zastosowaniem narzędzi selektywnych, w tym wontonów  

o boku oczka od 30 do 70 mm i zestawami kalibrowanych sieci, o zróżnicowanych 

wielkościach oczek tkaniny sieciowej w zakresie od 5 do 50 mm (tzw. bentosowymi  

i pelagicznymi zestawami nordyckimi), według optymalnego wariantu normy europejskiej 

EN 14757.  

Dodatkowo do oceny zespołów narybkowych zbiorników zastosowano nieselektywna 

technika z wykorzystaniem włoczka narybkowego o boku oczka w matni 6 mm. Natomiast 

podczas badań struktury ichtiofauny wód płynących zastosowano powszechnie obowiązującą 

w tego typu analizach metodę elektropołowów. Odłowy ryb przeprowadzano na 

reprezentatywnych, zróżnicowanych stanowiskach dla danego cieku. W zależności od   
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Fig. 1. Stanowiska poboru prób w trakcie badań monitoringowych: Nysa Kłodzka 

(1,3,5,9,10,11); zbiornik Otmuchów (2); zbiornik Nysa (4); Raczyna (6); Świdna (7); 

Widna (8); Psina (12); Osobłoga (13,14); Odra (15,16,17,18,19); Ścinawa 

Niemodlińska (20,21); Jemielnica (22,23); Mała Panew (24,25,26,28); zbiornik 

Turawa (27); Budkowiczanka (29); Stobrawa (30,31,32); Pratwa (33,34); zbiornik 

Michalice (35); Widawa (36).  
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szerokości i głębokości odcinka stosowano albo plecakowy agregat impulsowy – IUP12  

(Fig. 2A) w przypadku miejsc, gdzie można było brodzić bądź przy pomocy agregatu 

spalinowego z przystawką prostownikową (DC 220V, 2-4 A) łowiąc z łodzi spływającej 

 

    

Fig. 2. Połowy badawcze z zastosowaniem agregatu impulsowego (A) oraz agregatu 

spalinowego (B). 

 

wraz z nurtem rzeki (Fig. 2B). Długość stanowisk, na których do połowu użyto agregat 

impulsowy wynosiła ok. 100 m, zaś przy korzystaniu z łodzi około 500 m. Ogółem pracami 

objęto 36 wytypowanych stanowisk badawczych, reprezentatywnych wobec siedlisk 

charakterystycznych dla ichtiofauny danego cieku czy zbiornika.  

 Po odłowieniu danego odcinka, pozyskane ryby przyżyciowo klasyfikowano do 

gatunku, mierzono i wypuszczano do wody. Pozyskane osobniki przyporządkowywano do 

ekologicznych grup rozrodczych, zgodnie z systemem przyjętym za Balonem (1981). Ocenę 

bioróżnorodności ichtiofauny w badanych akwenach wykonywano w oparciu o wybrane 

wskaźniki, wykorzystywane w opracowaniach dotyczących struktury ichtiofauny: 

 

Wskaźnik Margalef’a (R1) 

  
 

    
 

(według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku) 

 

gdzie:  

S to liczba stwierdzonych taksonów (rodzin) ryb;  

N – liczba złowionych osobników (wszystkie gatunki łącznie). 

 

A B 



Ocena bioróżnorodności ichtiofauny wód Opolszczyzny oraz uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej 

 

9 

 

Stosowano następującą interpretację tego wskaźnika: 

I klasa:  R1 > 5.50; wody bardzo czyste  

II klasa:  R1 = 4.0 – 5.49; wody czyste  

III klasa:  R1 = 2.50 – 3.99; wody nieznacznie zanieczyszczone 

IV klasa:  R1 = 1.0 – 2.49; wody zanieczyszczone 

V klasa:  R1 < 1.0; wody bardzo zanieczyszczone 

 

Wskaźnik Shannona-Wienera: 

    ∑(  )   (  )

 

   

 

gdzie:  

pi - udział liczbowy osobników danego gatunku w stosunku do wszystkich  

oznaczonych osobników;  

S - to liczba złowionych gatunków. 

 

W tym przypadku przyjęto, iż wartości wskaźnika S-W poniżej 1 świadczą o bardzo małej 

bioróżnorodności, między 1 i 2 o umiarkowanej bioróżnorodności, a powyżej wartości 2  

o wysokiej bioróżnorodności. 

 

Wskaźnika Simpsona: 

  
∑  (    )

 (   )
 

gdzie: ni – liczba osobników danego gatunku;  

N – liczna wszystkich złowionych osobników 

 

Wskaźnik D Simpsona wyrażony jako różnica 1-D, oznacza prawdopodobieństwo znalezienia 

dwu osobników tego samego gatunku w losowo pobranej próbie. 

 

Do celów porównania bioróżnorodności ichtiofauny w różnych akwenach wybrano 

współczynnik Hill’a obliczany wg wzoru: 

  (  
    

    
    

    
 )

 
(   ) 

gdzie: 
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pi - to udział liczbowy osobników danego gatunku w stosunku do wszystkich 

oznaczonych osobników;  

S - to liczba złowionych gatunków;  

q - współczynnik 

 

Wartość wskaźnika Hill’a obliczano dla wartości q równych 0; 0,5; 1; 2 i 3. Przy czym dla 

wartości q równej 1 obliczano granicę funkcji zgodnie ze wzorem: 

     

gdzie:  

H - wskaźnik bioróżnorodności Shanonna-Wienera,  

e - podstawa logarytmu naturalnego (ln) 

 

Dla wartości q = 0, wartość współczynnika N jest równa liczbie gatunków (bogactwo 

gatunkowe), a im wyższa wartość współczynnika q, tym formuła Hilla’a kładzie większy 

nacisk na liczebność gatunku – wskazuje liczbę gatunków pospolitych oraz dominujących  

w danym akwenie. Niskie (1-3) wartości N dla q=3.0 wskazują na dominację 1-2 gatunków. 

Im wyższe wartości N tym liczebność poszczególnych gatunków jest bardziej wyrównana. 

 

B. Metodologia analizy pokarmu dominujących gatunków ryb 

Po złowieniu ryb preparowano ich przewody pokarmowe, a następnie konserwowano 

w 4% roztworze formaldehydu. Treść przewodów pokarmowych wszystkich badanych 

gatunków ryb analizowano pod kątem składników diety. W przypadku ryb tzw. spokojnego 

żeru (leszcza, płoci, karasia czy ewentualnie karpiowatych reofilnych) odżywiających się 

generalnie fauną bezkręgową lub alternatywnie pokarmem roślinnym, treść przewodów 

badano pod lupą binokularową. Poszczególne komponenty diety oznaczano możliwie do jak 

najniższych jednostek taksonomicznych w oparciu o klucz Kołodziejczyka i Koperskiego 

(2000). Z kolei zawartość przewodów pokarmowych ryb fakultatywnie i obligatoryjnie 

drapieżnych tj. okoń, szczupak czy sandacz, tzw. ryby-ofiary określano do gatunku, na 

podstawie najtrudniej strawialnych kości gardzielowych dolnych (Horoszewicz 1960), kości 

przedpokrywowej lub innych twardych elementów kostnych (Horoszewicz 1964).  

Masę organizmów zwierzęcych rekonstruowano na podstawie mas standardowych wg. 

Terleckiego (1979). Natomiast masę ryb-ofiar obliczano na podstawie zależności między 

długością ciała a masą osobników wg. wzorów podanych przez Draganika (1962) oraz 

Szczerbowskiego i Martyniaka (1987). Wyniki odnośnie odżywiania ryb opracowano 
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metodami udziału wagowego, liczbowego, częstości występowania oraz za pomocą 

wskaźnika względnej ważności (Hyslop 1980), zgodnie z formułą: 

 

WWW = (UL + UW) x CZW 

gdzie: 

WWW – wskaźnik względnej ważności komponentu diety 

UL – udział liczbowy danego składnika pokarmu 

UW - udział liczbowy danego składnika pokarmu 

CZW – częstość występowania 

 

C. Metodyka analizy tempa wzrostu wybranych gatunków  

U złowionych w czasie badań monitoringowych ryb mierzono: długość całkowitą – 

longitudo totalis (od początku pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej) oraz 

długość ciała – longitudo corporis (od początku pyska do końca pokrywy łuskowej)  

z dokładnością do 0,1 cm oraz ważono z dokładnością do 0,1 g. W celu ustalenia wieku oraz 

tempa wzrostu ryb pobierano łuski ze ściśle określonego miejsca charakterystycznego dla 

danego gatunku. Zazwyczaj jest to obszar, na którym w rozwoju ontogenetycznym zaczyna 

pojawiać się szata łuskowa:  

 ryby okoniowate – pod linią naboczną w miejscu zakończenia najdłuższego promienia 

płetwy piersiowej 

 ryby karpiowate i szczupak – nad linią naboczną w okolicy podstawy płetwy 

grzbietowej 

 ryby łososiowate – nad linią naboczną w okolicy pomiędzy podstawą płetwy 

grzbietowej i tłuszczowej. 

 

Wiek ryb ustalony został w oparciu o odczyty pierścieni rocznych powstających na 

łuskach, formujących się tzn. sklerytów (co zaznacza się na łusce ciemniejszymi pasmami). 

Weryfikacji odczytów z łusek dokonano w oparciu o przekroje twardych promieni płetwy 

grzbietowej wybranych osobników. Promienie płetw po oczyszczeniu z pozostałości tkanki 

mięśniowej utwardzano w preparacie Varidur 20 (Sigma-Aldrich Ltd., Niemcy), a następnie 

cięto na skrawki o grubości 0,05 mm piłą wolnoobrotową. Uzyskane przekroje promieni 

twardych zatapiano w Entellanie (Sigma-Aldrich Ltd., Niemcy) oraz przeglądano pod lupą 

binokularową. Pomiary na łuskach wykonano przy pomocy urządzenia INDUS dającego 24-

krotne powiększenie obrazu. Tempo wzrostu długości ciała poszczególnych gatunków 
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obliczono metodą odczytów wstecznych Dahl – Lea, która zakłada, że wzrost długości 

promienia łuski jest proporcjonalny do wzrostu długości ciała ryb, zgodnie z poniższym 

równaniem (Szypuła 1995): 

 

Ln / rn = L / R 

 

gdzie:  Ln – długość ryby w n-tym roku życia 

rn – długość promienia łuski 

L – długość ryby w momencie złowienia (empiryczna) 

R – długość promienia łuski 

 

D. Metodyka pomiarów podstawowych parametrów fizykochemicznych wód 

powierzchniowych 

 

W trakcie prac monitoringowych, na wytypowanych zbiornikach i ciekach wodnych, 

prowadzono pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych wody, tj. temperatury, 

ilości rozpuszczonego tlenu, odczynu pH, zawartość azotu amonowego, azotanów i fosforu 

ogólnego, celem ustalenia ewentualnego wpływu tych czynników na warunki siedliskowe 

ichtiofauny. Oznaczenia temperatury (z dokładnością do 0,2°C), tlenu (sonda galwaniczna), 

pH (elektroda kombinowana), przewodność właściwa (sonda konduktometryczna) dokonano 

za pomocą wieloparametrowego miernika YSI Professional Plus umożliwiającego zapisanie 

podanych parametrów wody w trakcie jednego pomiaru. Zawartość azotu amonowego  

i azotanów oraz fosforu ogólnego, w pobranych próbkach wody, oznaczono przy pomocy 

przenośnego kolorymetru Hach DR 890 z zastosowaniem komercyjnych testów reakcyjnych. 

 

3. ANALIZA GOSPODARKI RYBACKO-WĘDKARSKIEJ NA TLE ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH 

I SPECYFIKI BATYMETRYCZNEJ WYTYPOWANYCH AKWENÓW 

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2002 roku Prawo Wodne wprowadza w Art. 196 zmianę 

w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym dotyczącą definicji 

racjonalnej gospodarki rybackiej. Zgodnie z Art. 6 ust. 2 a: 

„ … Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości 

wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do 

rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i 
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na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do 

rybactwa …” 

W tym kontekście dotychczas prowadzoną przez Okręg Opole PZW gospodarkę 

rybacko-wędkarską należy uznać za prawidłową. Jednocześnie ze względu na spore 

zróżnicowanie hydrologiczne i przyrodnicze użytkowanych wód, omówione zostaną poniżej 

najistotniejsze elementy tej działalności w obrębie dużych zbiorników zaporowych oraz 

najważniejszych odcinków wód płynących Opolszczyzny.  

 

3.1. Zbiornik Turawa 

W przypadku zbiorników zaporowych gospodarowanie Okręgu Opole PZW opiera się 

na ustanowionych prawnie zasadach rybacko-wędkarskich. W obrębie obwodów rybackich 

takich jak Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew Nr 2, w których prowadzenie 

zrównoważonej gospodarki rybackiej ograniczone jest m.in. trudnościami z wyznaczeniem 

odpowiednich toni rybackich, występującymi okresowo silnymi zakwitami, które mogą 

generować przyduchy czy nasilonym kłusownictwem, dbałość o strukturę ichtiofauny jest 

szczególnie ważna. Osiągnięcie takiego celu – z jednej strony racjonalnego ekologicznie,  

z drugiej efektywnego gospodarczo wymaga wieloletnich zabiegów i jest niezwykle 

utrudnione. Starania Użytkownika wód obwodu zmierzające do wykorzystania całego 

potencjału biologicznego akwenu oraz wszelkie możliwości gospodarowania rybackiego oraz 

wędkarskiego zarówno w jego misie, jak i zasilającej go rzece muszą uwzględniać bowiem 

możliwość prowadzenia połowów o charakterze interwencyjnym. Dotyczyć mają one 

selektywnych połowów narzędziami rybackimi, a ukierunkowane być powinny na 

ograniczenie liczebności populacji ryb karpiowatych i drobnych zooplanktonożernych.  

Z punktu rybackiej eksploatacji zbiornika fakt występowania korzeni, pni i pozostałości po 

zalanych zabudowaniach na przeważającej części powierzchni dna zbiornika z pewnością 

utrudnia zastosowanie ciągnionego sprzętu rybackiego. 

Natomiast połowy wędkarskie, oparte o aktualny Regulamin amatorskiego połowu ryb 

Polskiego Związku Wędkarskiego, powinny być jak najprecyzyjniej rejestrowane i w miarę 

potrzeb regulowane poprzez ewentualne, okresowo wprowadzane wewnętrzne przepisy 

Użytkownika. Zapisy takie muszą bowiem odpowiadać aktualnym potrzebom ochrony 

ichtiofauny i siedlisk ekosystemu, w tym potrzebę pełnej ochrony gatunków rzadkich, a także 

ograniczeń odłowu ryb drapieżnych (sandacz i szczupak), będących u szczytu piramidy 

troficznej, naturalnie regulujących liczebność ryb planktonożernych. Utrzymywanie na 

odpowiednim poziomie ilości ryb drapieżnych, oprócz przeciwdziałania postępującemu 
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procesowi eutrofizacji wód obwodu, pośrednio podnosi atrakcyjność wędkarską akwenu. 

Elementem, który powinien zostać rozstrzygnięty przez Użytkownika w przyszłości, jest 

zasadność wprowadzania do wód Zbiornika Turawa materiału suma europejskiego. Jest to co 

prawda ważny komponent ichtiofaunistyczny, a dla wędkujących atrakcyjny obiekt połowów, 

jednak biorąc pod uwagę jego długowieczność, mnogość kryjówek i udokumentowane 

efektywne tarło naturalne tego gatunku, należy rozważyć odstąpienie od corocznych zarybień 

sumem, bądź zamiast niego alternatywnie wprowadzać więcej materiału szczupaka.  

Ze względu na charakter akwenu zasadniczym założeniem prowadzenia racjonalnej 

gospodarki rybackiej w jego obrębie jest utrzymanie bioróżnorodności ichtiofauny w jej 

dotychczasowym kształcie, z potrzebą ograniczania nadmiernej ilości ryb karpiowatych oraz 

bezwzględnym usuwaniem gatunków określanych mianem obcych – inwazyjnych, do jakich 

zaliczamy czebaczka amurskiego, sumika karłowatego czy karasia srebrzystego, 

występujących w dorzeczu Odry.  

Podstawowym sposobem regulacji ilości ryb powinny być w Zbiorniku Turawa 

systematycznie prowadzone zabiegi gospodarcze tj. zarybienia i odłowy regulacyjne.  

W obrębie zbiornika mogą być stosowane wszystkie typy narzędzi rybackich dopuszczonych 

przez Ustawę o Rybactwie Śródlądowym. Szczególnie ważne wydaje się być prowadzenie 

połowów przy użyciu narzędzi ciągnionych bowiem, pozwalają one na eliminowanie 

drobnych karpiowatych szczególnie leszcza i krąpia, przy jednoczesnej możliwości 

uwalniania innych – cennych, drapieżnych gatunków ryb. Leszcz jako gatunek ekspansywny, 

może bowiem zdominować ichtiofaunę zbiornika, co w dłuższej perspektywie może 

doprowadzić do zaniku innych taksonów, łącznie z niezwykle ważnymi drapieżnikami. 

Ochrona ryb w obwodzie rybackim winna być również realizowana poprzez czynne (np. 

sztuczne krześliska) i bierne wspomaganie naturalnego tarła, szczególnie w odniesieniu do 

szczupaka i lina. Jednym ze sposobów takich działań o charakterze biernym będzie ochrona 

znanych miejsc tarłowych poprzez bezwzględny zakaz połowów rekreacyjnych.  

Biorąc pod uwagę interesy licznej grupy użytkowników Zbiornika Turawa, a przede 

wszystkim Użytkownika rybackiego, niezwykle niepokojące są zapisy postanowienia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WPN.43.4.2013.PS z 19 kwietnia 

2013 roku, które dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na szczególnym korzystaniu 

z wód zbiornika Turawa sprowadzającym się w istocie do gwałtownego i długotrwałego 

obniżenia poziomu wody. Decyzja ta może wiązać się z potencjalnie wysoce negatywnym 

oddziaływaniem na stan ilościowy i jakościowy ichtiofauny tego akwenu. Obserwowana  

w trakcie poboru prób, we wrześniu 2013 roku ponadprzeciętna kumulacja biogenów  
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w okolicy czoła zapory, objawiająca się nietypowym o tej porze roku zakwitem zielenic  

(Fig. 3), grozić może w przyszłości miejscowymi przyduchami, a w konsekwencji masowymi 

śnięciami ryb. Jest to o tyle niebezpieczne, że dotyczyć może przede wszystkim stadiów 

młodocianych ichtiofauny, ale też stenotopowych przedstawicieli ryb okoniowatych 

(sandacza i okonia), gatunków ze szczytu piramidy troficznej.  

 

Fig. 3. Zakwit wody we wrześniu 2013 roku w obrębie zapory Zbiornika Turawa. 

 

Potwierdzeniem takiego zagrożenia okazały się wyniki połowów monitoringowych, 

które wskazują na unikanie przez wszystkie klasy wielkościowe ryb części litoralowej 

akwenu, stanowiącego zazwyczaj naturalny obszar bytowania narybku oraz gatunków 

ciepłolubnych (karpiowatych). Utrzymywanie w okresie wrzesień-październik wód zbiornika 

na poziomie 172-171 m n.p.m. skutkuje nienaturalnym gromadzeniem większości populacji 

ryb w strefie nurtowej, co może również przynieść nieoczekiwane konsekwencje natury 

przyrodniczej. Ogranicza się bowiem w ten sposób strefę tzw. dostępnego dna, 

wykorzystywanego jako żerowisko przede wszystkim przez ryby bentosożerne. To z kolei 

generuje zwykle obniżenie ich wzrostu, osłabienie kondycji, a w dłuższej perspektywie 

zwiększoną śmiertelność naturalną wynikającą z braku odporności na patogeny. Jest to też 

element stresu, zwłaszcza dla osobników młodocianych ryb, kiedy zmniejsza się 

powierzchnia/pojemność niszy ich bytowania oraz brakuje im naturalnych kryjówek. 

Narażone są wtedy znacznie częściej na ataki ze strony drapieżników. Z drugiej strony 

dyskomfort wynikający z nieoczekiwanych zmian parametrów fizycznych i chemicznych wód 

w okresie późnego lata czy wczesnej jesieni, objawia się stresem u ryb dojrzałych, które są 
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obiektem zainteresowania wędkarzy. Ryby drapieżne, pomimo skumulowania ich 

potencjalnych ofiar nie żerują. Niepodważalnym dowodem takiego stanu okazała się analiza 

przewodów pokarmowych okonia, szczupaka oraz sandacza w próbie pobranej we wrześniu 

2013 roku, kiedy większość analizowanych ryb drapieżnych miała puste przewody 

pokarmowe. 

Z potencjalnymi obostrzeniami dla racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej 

Użytkownika, może wiązać się ustanowieniem na tym akwenie, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku, obszaru specjalnej ochrony ptaków  

w ramach sieci Natura 2000 – Zbiornik Turawski PLB 160004. Według formularza 

opisującego najcenniejsze formy podlegające ochronie wynika, że występuje tutaj co najmniej 

24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Ponadto jest to ważny teren dla 

migrujących ptaków wodno-błotnych. Szacuje się, iż liczebność kaczkowatych na przelotach 

oraz zimujących może osiągać nawet 25000 osobników. Stosunkowo duże koncentracje 

osiąga cyraneczka, biegus malutki czy biegus zmienny. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż 

podejmowane działania ochronne ukierunkowane na udostępnienie żerowisk migrującym 

ptakom, przy pomocy drastycznego obniżania poziomu wód zbiornika, są jednocześnie 

zagrożeniem dla wielu taksonów ryb chronionych prawem krajowym, jak i unijnym. 

Wystarczy wspomnieć tutaj o związanych z litoralem: kozie Cobitis taenia L., różance 

Rhodeus sericeus amarus, Pallas 1776 czy też boleniu Aspius aspius (L.) – jednym z 

przedstawicieli gatunków ryb będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej.  

Zbiornik Turawa położony jest również w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko-Turawskie” zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia  

8 maja 2006 roku. W tym przypadku nie ma jednak żadnych wskazań odnoszących się do 

przedstawicieli ichtiofauny, które mogłyby powodować konflikt interesów miedzy zadaniami 

ochronnymi a prowadzonymi działaniami natury gospodarczej.  

Ocena jakości wód zbiornika w oparciu o dokonane pomiary parametrów fizyko-

chemicznych wskazuje, że w zbiorniku nie są spełnione normy w zakresie fosforu ogólnego, 

azotu ogólnego oraz odczynu. O eutrofizacji wód zbiornika świadczą też wartości 

wskaźników biologicznych, którym przypisano w wyniku oceny klasę poniżej 

stanu/potencjału dobrego. Na podstawie przeprowadzonych badań kilku wybranych 

wskaźników wody zbiornik Turawa zakwalifikować należy do zeutrofizowanych.  
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3.2. Zbiornik Otmuchów 

 Zbiornik Otmuchów wybudowany w latach 1928-1933, to akwen retencyjny, którego 

duża część powierzchni dna jest piaszczysta lub żwirowata. Jedynie część zachodnia  

(w strefie cofki), jak i dawne koryto rzeki pokryte jest warstwą osadów miękkich. Na części 

dna występują zalegające korzenie i pnie, co z jednej strony ogranicza prowadzenie połowów 

rybackich (stosowanie sprzętu ciągnionego), z drugiej stanowi urozmaicenie stanowisk 

wykorzystywanych przez ryby jako kryjówki. W obrębie misy zbiornika nie zanotowano 

regularnie utrzymującej się stratyfikacji termicznej. Przyczyną jest stosunkowo niewielka 

głębokość zbiornika w stosunku do powierzchni oraz silne falowanie. Determinuje to szybszy 

obieg materii w zbiorniku i udział powierzchni całego dna w tych procesach. Warunki 

tlenowe w zbiorniku są dobre (zawartość tlenu w warstwach przydennych powyżej 3-4 

mg/dm
3
). Jedynie w okresie późnego lata (koniec sierpnia) przy zmniejszonej wymianie wody 

w zbiorniku, w okolicy zapory niekiedy pojawiają się niewielkie partie (głębokość powyżej 

10 m) niedostępnego dna, gdzie zawartość tlenu spada poniżej 1 mg/ dm
3
. 

Zbiornik Otmuchów - piętrzący wody na rzece Nysa Kłodzka jest akwenem nie 

posiadającym przepławki umożliwiającej swobodną migrację ryb, co stanowi podstawowe 

ograniczenie dla racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej. Ziemna zapora czołowa  

o całkowitej długości 6,5 km i maksymalnej wysokości piętrzenia 17 m praktycznie blokuje 

wędrówki ryb do wód zlokalizowanych poniżej lub powyżej zbiornika Otmuchów. Jedynie 

przy wyjątkowo wysokich stanach wód możliwa jest ewentualnie migracja wymuszona w dół 

rzeki. Pod zaporą występują lokalnie ponadprzeciętne zagęszczenia ryb, przede wszystkim  

w strefie do 50 metrów od przegrody.  

Ponadto latem i wczesną jesienią w zbiorniku Otmuchów duży problem stanowią 

okresowe masowe zakwity wody spowodowane wzrostem biomasy zielenic i sinic. Przyczyną 

masowego występowania sinic jest ich zdolność do wiązania azotu atmosferycznego  

i zużywania go do budowy własnych białek oraz do wykorzystywania rozpuszczonej materii 

organicznej. Zakwit wody powoduje wyczerpanie soli mineralnych w toni wodnej, a rozkład 

obumarłych sinic i glonów zużywa tlen i wprowadza duże ilości toksycznych produktów 

rozkładu, co może być przyczyną masowego śnięcia ryb i innych organizmów, oraz nadaje 

wodzie nieprzyjemny smak i zapach. Niektóre sinice wydzielają do wody związki trujące 

(toksyny) dla innych organizmów żywych. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono zróżnicowane zanieczyszczenie sinic metalami ciężkimi pobranymi z wód 

jeziora w Otmuchowie.  
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Przedstawiona sytuacja może jednak ulec dalszemu pogorszeniu, w związku  

z wejściem w życie zapisów Decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 13 stycznia 

2012 roku (DOŚ-III. 7322.62.2011.AK). W dokumencie tym wydano pozwolenie 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację projektu 

„Modernizacja Zbiornika Wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

etap I”. Mimo, iż inwestycja nie dotyczy bezpośrednio zbiornika Otmuchów, to 

uwarunkowania hydrologiczne i połączenie ze zbiornikiem Nysa oraz Kozielno poprzez Nysę 

Kłodzką potencjalnie może generować większe wahania poziomu wody niż dotychczas. 

Począwszy od 2013 roku, żerowiska ryb bentosożernych – dominujących w obrębie 

zbiornika, mogą być ograniczone ze względu na konieczność utrzymywania nienaturalnie 

niskiego poziomu wody w zbiorniku w okresie od połowy lipca do kwietnia następnego roku. 

Działanie to limituje strefę tzw. dostępnego dna, co z kolei w dłuższej perspektywie może 

wpłynąć na obniżenie tempa wzrostu ryb, osłabienie ich kondycji, a w konsekwencji 

zwiększoną śmiertelność naturalną wynikającą z braku odporności na patogeny. Np. już  

w trakcie analiz treści przewodów pokarmowych ryb karpiowatych ze zbiorniku Otmuchów 

potwierdzono u części badanych osobników - głównie leszcza - obecność inwazyjnego 

tasiemca Ligula intestinalis, co może świadczyć o słabszej kondycji tych ryb, a pośrednio  

o postępującym przegęszczeniu populacji. 

Pewnym obostrzeniem dla racjonalnego gospodarowania rybackiego są też zapisy 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku, w myśl którego teren 

zbiornika uznany został obszarem specjalnej ochrony ptaków, w ramach sieci Natura 2000 

(Zbiornik Otmuchowski PLB 160003). Wiąże się to dla Użytkownika z ograniczeniami dla 

prowadzenia połowów łodziowych czy stosowania silników motorowych w okresie lęgowym 

ptaków. Jest to bowiem ostoja ptasia o randze europejskiej, gdzie stwierdzono występowanie 

co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, przede wszystkim ptaków 

migrujących tj. gęsi (zbożowej i białoczelnej) czy siewkowatych.  

 Zbiornik Otmuchów należy zaliczyć do wód typu leszczowego i sandaczowego, choć 

zaznaczyć trzeba, że mimo struktury ichtiofauny cechującej zbiorniki nizinne, ze względu na 

właściwości hydrologiczne, a przede wszystkim twarde kamieniste dno i charakter rzek go 

zasilających, zbiornik Otmuchów nie jest typowym akwenem limnicznym. W składzie 

ichtiofauny, ukształtowanej zarówno przez wspomniane charakterystyczne warunki 

hydrologiczne jak i przez zabiegi gospodarcze Użytkownika rybackiego. Aktualnie w wodach 

zbiornika i cieków go zasilających stwierdza się obecność 31 gatunków ryb reprezentujących 

8 rodzin: karpiowatych (19 gatunków), kozowatych (2 gatunki), łososiowatych (3 gatunki), 
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miętusowatych (1 gatunek), okoniowatych (3 gatunki), sumowatych (1 gatunek), 

szczupakowatych (1 gatunek), węgorzowatych (1 gatunek).  

Gatunki reprezentujące ryby karpiowate stanowią obecnie dominującą grupę  

w strukturze ichtiofauny. Na taki stan wpłynęło znacząco całkowite zaprzestanie odłowów 

gospodarczych począwszy od roku 2008, oraz okresowe silne fluktuacje poziomu wody  

w obrębie misy zbiornika. W połączeniu z ograniczoną liczbą drapieżników, zdolnych do 

eliminacji wygrzbieconych gatunków ryb powstały warunki, które umożliwiły zdominowanie 

ichtiofauny (zarówno pod względem biomasy jak i liczebności) przez jeden gatunek, którym 

jest leszcz. Odłowy leszcza w zbiorniku Otmuchów stanowią obecnie ok. 64 % wszystkich 

pozyskiwanych ryb. Sytuacja taka jest co prawda generalnie zjawiskiem naturalnym, jednak  

z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności powinna być modyfikowana. Przyczyny 

wzrostu liczebności populacji leszcza w zbiornikach zaporowych opisał Sych (1997) na 

przykładzie zmian zachodzących w strukturze ichtiofauny Włocławskiego zbiornika 

zaporowego. 

Ryby łososiowate, które sporadycznie łowione są w obrębie cofki zbiornika, są oznaką 

dobrej jakości wód tego odcinka. Godnym podkreślenia jest też fakt, potwierdzenia podczas 

odłowów kontrolnych dokonanych jesienią 2013 i wiosną 2014 roku występowania licznej  

i zróżnicowanej wiekowo populacji miętusa. Ponadto w zbiorniku Otmuchów nie stwierdzono 

ryb objętych ochrona gatunkową, zaś spośród gatunków obcych w zbiorniku stwierdza się 

obecność karasia srebrzystego i karpia, oraz sporadycznie pstrąga tęczowego i amura. 

 Ze względu na charakter wód dotychczasowa gospodarka opierała się na zasadach 

rybacko-wędkarskich, ograniczana m.in. problemami z dużymi wahaniami poziomu wody, 

trudnościami z wyznaczeniem odpowiednich toni rybackich, nasilonym kłusownictwem czy 

występującymi zakwitami, mogącymi generować okresowe przyduchy. Podstawą zabiegów 

gospodarczych w ostatnich latach było użytkowanie wędkarskie, w rozumieniu szeroko 

pojętej rekreacji i równorzędne selektywne połowy narzędziami rybackimi – ukierunkowane 

na ograniczanie liczebności populacji ryb karpiowatych (zwłaszcza leszcza, krąpia i płoci). 

Gatunki te, podobnie jak okoń, sandacz, szczupak, czy węgorz - charakterystyczne dla 

struktury ichtiofauny zbiorników zaporowych powinny być podstawowymi dla dalszej 

zrównoważonej gospodarki. Również przedstawiciele karpiowatych ryb reofilnych (brzana, 

jaź czy świnka) wysoko cenione przez wędkarzy oraz jako ryby konsumpcyjne powinny być 

popierane w odcinkach wód płynących obwodu.  
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Tabela 1. Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód zbiornika Otmuchów. 

Wskaźnik jakości wody minimum maksimum średnia 

Temperatura (°C) 9,8 25,3 14,8 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 7,6 14,7 10,8 

Odczyn 7,3 9,5 8,2 

Azot amonowy (mg N/l) <0,03 0,35 0,11 

Azot azotanowy (mg N/l) 0,05 2,95 0,9 

Azot ogólny (mg N/l) 0,42 4,9 2,3 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,1 0,7 0,2 

 

Przeprowadzona ocena parametrów fizykochemicznych w okresie 2013/2014 roku 

wskazuje, że wody zbiornika Otmuchów mają charakter eutroficzny ze względu na 

przekroczenie granic dobrego stanu w azotu i fosforu ogólnego. Pozostałe średnie wartości 

parametrów oznaczone dla wód tego akwenu mieściły się generalnie w II klasie czystości  

z zastrzeżeniem, iż okresowo (latem) ją przekraczały (Tabela 1). 

 

3.3. Zbiornik Nyski 

Zbiornik Nyski (Głębinów) o powierzchni ponad 1900 ha otoczony jest wzgórzami,  

w większości użytkowanymi rolniczo. Zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym 

gospodarowanie rybacko-wędkarskie zbiornika musi uwzględniać jego wielofunkcyjność, 

ponieważ pełni on funkcję energetyczną, przeciwpowodziową, jest zasobnikiem wód 

wodociągowych, jest to też ważne miejsce rekreacyjni dla ludności Opolszczyzny. Obecnie 

wraz ze Zbiornikiem Otmuchowskim i przyległymi terenami tworzy on Otmuchowsko-Nyski 

Obszar Krajobrazu Chronionego. Dodatkowo Zbiornik Nyski jest chroniony prawnie  

w ramach sieci Natura 2000, bowiem funkcjonuje tutaj obszar specjalnej ochrony ptaków 

(Zbiornik Nyski PLB 160002). W ostoi potwierdzono występowanie co najmniej 15 

gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Jest to ważne miejsce przede wszystkim 

dla migrujących kaczek oraz siewkowych. Szacuje się, iż gniazduje tu ponad 1% krajowej 

populacji mewy czarnogłowej, dość wysoką liczebność osiąga także rybitwa rzeczna.  

Podstawowym ograniczeniem dla racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej  

w zbiorniku jest brak przepławek w obrębie budowli hydrotechnicznych na ciekach, 

umożliwiających naturalną migrację ryb. Betonowo-ziemna zapora czołowa zbiornika  
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o długości ponad 2 km i wysokości piętrzenia 13,6 m skutecznie uniemożliwia wędrówki ryb. 

Jedynie okresowo, przy bardzo wysokich stanach wód możliwa jest wymuszona migracja. 

Ponadto latem i wczesną jesienią w Zbiorniku Nyskim duży problem stanowią okresowe 

masowe zakwity wody spowodowane wzrostem biomasy zielenic i sinic. Powodują one 

istotne zmniejszenie przezroczystości wody i przede wszystkim, mogą powodować 

miejscowe przyduchy, a w konsekwencji śnięcia ryb. W celu ograniczenia procesu 

eutrofizacji wód należałoby zmniejszyć dopływ do środowiska wodnego biogenów, poprzez 

uporządkowanie gospodarki ściekowej, stosowanie wysokoefektywnych metod oczyszczania 

ścieków, prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej (m. in. 

poprzez stosowanie nawożenia w odpowiednich terminach, magazynowanie  

w gospodarstwach nawozów naturalnych w sposób zabezpieczający wymywanie czy 

przesiąkanie biogenów).  

Jednym z niezwykle istotnych elementów jakie mogą determinować gospodarkę 

rybacką w najbliższych sezonach i wpływać na interesy Użytkownika zbiornika jest decyzja 

Marszałka Województwa Opolskiego (DOŚ-III.7322.62.2011.AK) z dnia 13 stycznia 2012 

roku, dotycząca realizacji przedsięwzięcia ”Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych 

wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika” w ramach projektu 

„Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – 

etap I”. Inwestycja ta, ma w perspektywie służyć poprawie możliwości redukcyjnych fal 

powodziowych na zbiorniku dzięki wyprzedzającym zrzutom wody dla przygotowania 

dodatkowej rezerwy powodziowej, bezpośredniej ochronę życia ludzi i zwierząt oraz wartości 

materialnych oraz umożliwienie bezpiecznego rozwoju miast wraz z terenami rolniczymi  

i infrastrukturą techniczną. Ponadto jej celem jest wspomaganie ochrony 

przeciwpowodziowej wzdłuż Odry poniżej ujścia rzeki Nysy Łużyckiej, szczególnie 

Wrocławia. Decyzja powyższa, mimo zrozumiałych celów ukierunkowanych na poprawę 

ochrony przeciwpowodziowej regionu, może wiązać się z potencjalnie negatywnym 

oddziaływaniem na stan ilościowy i jakościowy ichtiofauny omawianego akwenu. 

Zaplanowane prace związane z przebudową budowli zrzutowej, wiążą się z regulowaniem 

poziomu wody w zbiorniku. Sytuacja ta, zwłaszcza wiosną może skutkować obniżeniem 

efektywności naturalnego tarła ryb fitofilnych, np. szczupaka czy płoci. Ponadto ogranicza się 

w ten sposób strefę tzw. dostępnego dna, wykorzystywanego jako żerowisko przez 

zdecydowaną większość ryb bentosożernych, co może skutkować obniżeniem tempa wzrostu, 

osłabieniem kondycji a w dłuższej perspektywie zwiększoną śmiertelność naturalną 

wynikającą z braku odporności na patogeny.  
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 Skład ichtiofauny wód zbiornika i zasilających go cieków wykazuje bogactwo 

taksonomiczne, w tym obecność gatunków objętych ochroną prawną tj. głowacz białopłetwy, 

śliz, koza czy minóg rzeczny. Warto też zaznaczyć, że ryby łososiowate (poza pstrągiem 

tęczowym) jako gatunki związane przede wszystkim z ciekami jak Biała Głuchołaska, są 

oznaką skuteczności prowadzonych akcji zarybieniowych przez Użytkownika rybackiego 

oraz stosunkowo dobrej jakości wód. Gatunki należące do ryb karpiowatych, w szczególności 

leszcz i krąp, stanowią obecnie dominującą ilościowo grupę ryb w zbiorniku Nysa, pomimo 

systematycznych zarybień materiałem ryb drapieżnych - głównie sandacza i szczupaka. 

Niemniej populacja drapieżników zdolnych do regulacji pogłowia wygrzbieconych ryb 

karpiowatych, wydaje się być niewystarczająca, analogicznie zresztą jak w innych 

zbiornikach zaporowych Opolszczyzny. Odnotowane zmniejszenie wielkości pozyskiwanych 

leszczy i krąpi w latach 2011-2013 nie jest wynikiem zmniejszenia liczebności populacji tych 

gatunków, lecz znacznie ograniczonym charakterem działań gospodarczych (połowów). 

W zbiornikach zaporowych w Polsce występuje tendencja do zdominowania 

ichtiofauny przez leszcza, co wynika z jego szybkiego wygrzbiecania i braku odpowiedniej 

liczby drapieżników zdolnych do ich eliminacji. W zbiorniku Nysa utrzymuje się liczna  

i silna populacja ryb drapieżnych, a mianowicie: bolenia, sandacza, okonia i szczupaka. 

Wśród wędkujących na obszarze wód obwodu panuje przekonanie o licznej populacji suma, 

co jednak nie znalazło potwierdzenia w odłowach monitoringowych. Należy jednak pamiętać, 

że sum - szczególnie dużych rozmiarów - nie jest rybą łatwo łowną. Wynika to z poważnych 

utrudnień dla wędkujących, jakimi są zawady i liczne zatopione drzewa i korzenie, gdzie 

sumy znajdują schronienie. Obawy wędkujących budzi często notowana w pokarmie suma 

obecność drobnych ryb okoniowatych i potencjalnie niekorzystna presja na populację 

sandacza. Niemniej duże osobniki tego gatunku są, oprócz szczupaka, jedynymi 

drapieżnikami zdolnymi w naturalny sposób redukować populację leszcza i krąpia. Spośród 

gatunków obcych w wodach obwodu stwierdzono obecność: czebaczka amurskiego, karasia 

srebrzystego i karpia oraz sporadycznie pstrąga tęczowego, tołpygi i amura. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszego raportu połowy kontrolne wykazały, że  

w Zbiorniku Nysa leszcz i krąp są się gatunkami dominującymi pod względem liczebności  

i biomasy. Ich łączny udział liczbowy wyniósł aż 95,5 %. Niepokojący jest minimalny udział 

płoci i wzdręgi. Podłożem takiej sytuacji mogą być większe wahania poziomu wody  

w sezonie wiosenno-letnim, związane m.in. z pojawiającymi się okresowo falami 

powodziowymi i regulowaniem stanu wód w dorzeczu Nysy Kłodzkiej. W połowach 

zespołów narybkowych (wrzesień 2013 i czerwiec 2014 roku) stwierdzono jazgarza (45%), 
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który okazał się dominantem pod względem liczebności. Na stanowiskach zlokalizowanych  

w centralnej części akwenu oraz na płyciznach z niewielką ilością roślinności przy 

południowym brzegu zbiornika dominował okoń i płoć, przed leszczem. Narybek okonia był 

kilkakrotnie liczniejszy niż sandacza. Nie pozyskano natomiast ani jednego osobnika 

szczupaka. W próbach pobieranych w strefie otwartej wody (plosa zbiornika) bardzo licznie 

występowała ukleja, której udział ogólnie wyniósł 26%. Warto podkreślić także obecność 

młodocianych stadiów bolenia, co pośrednio potwierdza tezę o dogodnych warunkach dla 

tego gatunku i dokumentuje prawdopodobnie efektywny naturalny rozród. 

W przyszłości gatunkami podstawowymi dla zrównoważonej gospodarki w zbiorniku 

powinny być ryby gatunków charakterystycznych dla zbiorników zaporowych, takie jak: 

leszcz, płoć, okoń, sandacz, szczupak, czy węgorz. Również ryby reofilne – zarówno 

łososiowate (pstrąg potokowy, lipień) oraz karpiowate (brzana, jaź czy świnka) wysoko 

cenione przez wędkarzy oraz jako ryby konsumpcyjne powinny być popierane w wodach tego 

obszaru. Warto też wspomagać nieliczną rodzimą populację miętusa, która może w 

przyszłości stać się ważnym komponentem struktury ichtiofauny. Ponadto w perspektywie 

kilku najbliższych lat, w związku z rozpoczętą budową nowego ośrodka zarybieniowego na 

prawym brzegu rzeki Nysy poniżej zapory, pomiędzy ul. Jeziorną, projektowanym mostem  

o nośności 40 ton i potokiem Białka Młynówka (Bielawka), należy rozważyć możliwość 

realizacji planów restytucji gatunków anadromicznych tj. troci wędrownej czy jesiotra 

ostronosego. Koniecznym warunkiem takiej akcji są jednak przede wszystkim zabiegi dążące 

do udrożnienia szlaków migracyjnych i uruchomienia sprawnie działających przepławek na 

progach i zaporach zlokalizowanych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej. Celem takich działań 

byłoby odrestaurowanie gatunków cennych gospodarczo i przyrodniczo, a w dłuższej 

perspektywie utrzymywanie populacji, które utraciły możliwość naturalnego rozrodu. Byłby 

to też ważny element akcji rekompensujących straty czynione w ichtiofaunie rodzimej, 

związane z pogarszaniem stanu środowiska naturalnego. 

Wyniki przeprowadzonych analiz elementów fizykochemicznych (wybrane wskaźniki 

charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne) wskazują, że wody 

zbiornika Nysa nie wykazują charakteru eutroficznego (Tabela 2), co dobrze rokuje na 

przyszłość i może być ważnym argumentem podjęcia działań restytucyjnych wobec kilku 

przedstawicieli rodzimej ichtiofauny czyli certy oraz troci wędrownej.  
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Tabela 2. Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód zbiornika Nysa. 

 

Wskaźnik jakości wody minimum maksimum średnia 

Temperatura (°C) 7,7 24 13,6 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 6,9 13,8 9,8 

Odczyn 7,7 9,2 8,2 

Azot amonowy (mg N/l) <0,03 0,21 0,075 

Azot azotanowy (mg N/l) 0,07 2,19 0,84 

Azot ogólny (mg N/l) 1,2 5,8 2,6 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,08 0,4 0,2 

 

 

3.4. Zbiornik Michalice 

Zbiornik Michalice, oddany do eksploatacji w 2001 roku, zgodnie z pozwoleniem na 

użytkowanie zbiornika wydanym przez Wojewodę Opolskiego decyzjami nr GP-V-7351-

3/1/98 z dnia 15.07.1998 roku oraz GGP.VI.WL-7351-20/01/99 z dnia 19.11.1998 roku 

administrowany jest przez Urząd Gminy Namysłów. Zlokalizowany na 70+232 km rzeki 

Widawy, leży ok. 1,5 km na północ od miasta Namysłów. Przy maksymalnym poziomie 

piętrzenia pojemność całkowita zbiornika wynosi ponad 1,7 mln m
3
, a powierzchnia 

całkowita - 95,7 ha. Zbiornik ma długość ok. 3 kilometrów licząc od ujścia rzeki (w pobliżu 

Kowalowic) aż do zapory, a w najszerszym miejscu (północno-wschodnia część) ma ok. 300 

m. Trapezowa zapora zbiornika Michalice jest obiektem IV klasy ważności. Całkowita 

długość zapory wynosi 455 m wraz z urządzeniami zrzutowymi. Zapora wykonana jest  

z materiału miejscowego – piasków gliniastych i wyposażona jest w ośmio-komorową 

przepławkę dla ryb o wymiarach poszczególnych komór 2 × 2 m, przedzielonych 

przegrodami o wysokości 1,15 m. W górnej części przegród wykonano przelewy o kształcie 

kołowym bądź trójkątnym, natomiast w dolnej części przegród są prostokątne otwory dla 

migracji ryb, o wymiarach 0,34 × 0,36 m. W przegrodach sąsiadujących ze sobą otwory 

odpływowe są wykonano naprzemiennie, tak aby w każdej z komór była strefa spokojnej 

wody o małej prędkości przepływu do 0,5 m/s, gdzie ryby mogą odpoczywać. Natężenie 

przepływu wody kierowanego na przepławkę wg projektu wynosi 0,19 m
3
/s. Spadek dna 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kowalowice
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wszystkich komór jest rzędu 1%, a różnica położenia zwierciadła wody między górnym  

i dolnym stanowiskiem przepławki 2,70 m. W Instrukcji zbiornika Michalice przyjęto, że 

przepławka powinna być czynna w okresie od 15 marca do 31 października każdego roku,  

a w pozostałym okresie na jej wejściu i wylocie zakładane są szandory. Z analizy wyników 

monitoringu przepławki dokonanych w latach 2006-2008 (Kasperek i Wiatkowski 2008) 

wynika, że jej skuteczność jest jednak niewielka. Głównymi przyczynami są zbyt małe 

głębokości wody na wejściu do przepławki od dolnej wody oraz w komorach, a także za 

niskie lub całkowity brak jej zasilania.  

Zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym gospodarowanie rybacko-

wędkarskie zbiornika Michalice musi uwzględniać jego wielofunkcyjność. Podstawowe 

zadania, jakie powinien spełniać zbiornik to: 

 wyrównywanie przepływów rzeki Widawy, 

 transformacja fal powodziowych poprzez ich spłaszczenie, 

 podniesienie przepływów niżówkowych w celu zapewnienia dostatecznej ilości wody 

dla potrzeb rolnictwa, 

 zapewnienie przepływu nienaruszalnego poniżej zapory (0,26 m
3
/s), 

 zmniejszenie zagrożenia powodziowego poniżej zbiornika w rejonie Namysłowa, 

stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców okolicznych 

miejscowości. 

 

Potencjalnie najważniejszym zagrożeniem dla rybacko-wędkarskiego gospodarowania 

w Zbiorniku Michalice są niekontrolowane zrzuty ścieków komunalno-bytowych oraz 

stosowanie nadmiernych ilości zanęt wędkarskich (naturalnych i sztucznych – zawierających 

suplementy barwnikowe, atraktanty zapachowe, feromony itd.). Może to generować wysoce 

negatywne efekty skutkujące zmianami stanu ilościowego i jakościowego ichtiofauny tego 

akwenu. Obserwowana w trakcie badań monitoringowych we wrześniu 2013 roku kumulacja 

biogenów w okolicy czoła zapory, grozi miejscowymi przyduchami, a w konsekwencji 

śnięciami ryb. Biorąc pod uwagę, że zjawisko to dotyczyć może przede wszystkim stadiów 

młodocianych ichtiofauny, jest to potencjalnie poważne zagrożenie dla interesów 

Użytkownika rybackiego. 

Zbiornik zaporowy Michalice według klasyfikacji rybackiej należy zaliczyć do wód 

typu szczupakowo-linowego. Jego skład ichtiofauny kształtowany jest w dużej mierze przez 

charakterystyczne dla młodych zbiorników zaporowych warunki hydrologiczne oraz 
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naturalną migrację ryb z zasilającej zbiornik rzeki Widawy. Drugim istotnym elementem jest 

działalność człowieka związana z prowadzoną przez użytkownika czyli Polski Związek 

Wędkarski Okręg w Opolu gospodarką rybacko-wędkarską. W zbiorniku Michalice nie 

dokonuje się jakichkolwiek połowów gospodarczych ryb. Na podstawie dokonanych 

odłowów kontrolnych wykonanych zestawem selektywnych wontonów oraz zestawami sieci 

typu nordyckiego i włoczkami narybkowymi, stwierdzono obecność 24 gatunków 

reprezentujących aż 8 rodzin ryb: ciernikowatych (1 gatunek), karpiowatych (12 gatunków), 

kozowatych (2 gatunki), przylgowatych (1 gatunek), okoniowatych (3 gatunki), 

sumikowatych (1 gatunek), sumowatych (1 gatunek) oraz szczupakowatych (1 gatunek).  

Gospodarowanie rybackie w obrębie zbiornika Michalice powinno uwzględniać jego 

wielofunkcyjność, ale nadrzędnym celem musi pozostać zachowanie bioróżnorodności 

gatunkowej i utrzymanie jak najlepszych parametrów jakości środowiska. Aktualnie zbiornik 

ma charakter reolimniczny, a jego administratorem jest RZGW we Wrocławiu. Sposób 

wykorzystania wód zbiornika został uregulowany decyzją Wojewody Opolskiego, zgodnie  

z którą spełnia on różnorodne funkcje m.in.: 

 rolniczą – nawadnianie pól poprzez podwyższenie poziomu wód gruntowych, 

 przeciwpowodziową – zbiornik w normalnych warunkach ma pojemność 1 mln m³, 

natomiast w warunkach powodziowych może dodatkowo przyjąć 700 tys. m³ wody, 

 ekologiczną – wytwarzanie energii oraz rozwój fauny i flory, 

 turystyczną – dobre warunki do rozwoju infrastruktury turystycznej. 

Jest on również ważnym, dla społeczności Śląska Opolskiego miejscem wypoczynku  

i rekreacji, odgrywa też istotną rolę jako zbiornik wędkarsko-rybacki dla obywateli 

zamieszkujących południowo-zachodnią część naszego kraju. Wielofunkcyjność zbiornika 

sprawia, że gospodarowanie rybackie nie pozostaje obojętne na wszelkie działania związane  

z regulacją dorzecza Widawy, w tym prace melioracyjne i modernizacyjno-remontowe 

budowli hydrotechnicznych oraz drogowych. Należy pamiętać, że zbiorniki typu Michalice  

o stosunkowo niewielkiej powierzchni i pojemności narażone są znacznie bardziej na 

nieprzemyślane poczynania (osuszanie, opryski itd.) w obrębie zlewni i w związku z tym 

konsekwencje dla ichtiofauny zasiedlającej ten akwen też mogą być znacznie poważniejsze. 

Zagrożeniem dla zbiornika są też niepokojące zmiany w strukturze samej ichtiofauny  

i niewielki udział ryb drapieżnych (zwłaszcza szczupaka), co wynika prawdopodobnie mimo 

sporych nakładów na zarybienia z nadmiernej eksploatacji populacji tego gatunku. Mimo 

wprowadzonych przez PZW w Opolu dodatkowych zaleceń odnośnie ograniczeń metod 

połowu, w tym zakazu połowu drapieżników na żywca i martwą rybkę w okresie od  
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1 października do 31 grudnia 2012 roku, nadal nie zaobserwowano znaczącej poprawy 

sytuacji w tej materii. Zasadnym wydaje się zatem utrzymanie dotychczasowych obostrzeń  

w kolejnych sezonach. Zważywszy na wyniki badań tempa wzrostu należy też rozważyć 

ewentualne podniesienia górnego wymiaru ochronnego dla szczupaka do poziomu minimum 

55 cm. 

W zbiorniku Michalice w oparciu o zapisy § 5 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych 

za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania 

gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na 

wprowadzenie (Dz.U. 2012, poz. 1355), dokonywane są przez Użytkownika rybackiego 

zarybienia materiałem karpia – kroczka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest 

wprowadzanie tego gatunku w ilości minimalnej 300, a maksymalnej 450 kg. Biorąc jednak 

pod uwagę, charakter batymetryczny i hydrologiczny akwenu oraz wyjątkowo silną presję ze 

strony wędkarzy, specjalizujących się w połowach karpia, można rozważyć zwiększenie tej 

dawki powyżej norm zawartych w Rozporządzeniu nr 1355 MRiRW z 16 listopada 2012 

roku, ale wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia organu nadzorującego. Istotnym 

warunkiem byłoby w tym przypadku jednoczesne ograniczenie (drogą odłowów 

gospodarczych) populacji konkurujących z karpiem o pokarm ryb jak leszcz czy krąp. 

 

Tabela 3. Wybrane parametry fizyko-chemiczne wody zbiornika Michalice. 

Wskaźnik jakości wody Zakres (średnia) 

Temperatura (°C) 8,8 – 22,2 (14,3) 

Odczyn 6,6 – 8,5 (7,9) 

Azot amonowy (mg N/l) 0,09 – 0,8 (0,37) 

Azotany (mg NO3/l) 0,2 – 15,6 (6,1) 

Azot ogólny (mg N/l) 0,01 – 0,24 (0,09) 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,006 – 0,448 (0,185) 

 

W zbiorniku Michalice zimą i wiosną zwiększa się zawartość fosforu i azotu 

ogólnego, których ilość maleje latem, ponieważ są wykorzystywane przez makrofity. Analiza 

wyników jakości wody wykazała, że wartości azotu amonowego i temperatury wody nie 
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przekraczają wartości granicznych właściwych dla klasy I (Tabela 3). Natomiast wartości 

odczynu wody zaliczyły badane wody do II klasy. Jedynie zawartość azotanów przekroczyła 

wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód 

powierzchniowych w ciekach naturalnych takich jak rzeka właściwe dla klasy II. 

 

3.5. Nysa Kłodzka 

Nysa Kłodzka należy do najbardziej zabudowanych hydrotechnicznie rzek Polski.  

W całej zlewni Nysy Kłodzkiej łącznie z kaskadą zbiorników Topola, Kozielno, Otmuchów  

i Nysa występuje ponad 20 zapór lub jazów, z których większość ocenianych jest jako 

przeszkody uniemożliwiające migracje rybom wędrownym. Na odcinku poniżej ostatniego 

zbiornika kaskady, tylko w granicach administracyjnych miasta Nysa znajdują się obecnie 

trzy jazy. Aktualnie trwają jednak prace nad przebudową i udrożnieniem 

przeciwpowodziowym Nysy Kłodzkiej od zbiornika zaporowego Nysa do rejonu Kubic. 

Jednocześnie zaplanowano modernizację istniejących dotychczas jazów wraz z montażem 

przepławek dla ryb.  

Na odcinku pomiędzy zbiornikiem Otmuchów i zbiornikiem Nysa, rzeka Nysa 

Kłodzka jest uregulowana a jej średnia szerokość wynosi ok. 50 m. Koryto jest zwarte,  

a brzegi porośnięte drzewami i krzewami (Fig. 4). Na skutek pracy elektrowni lub 

 

Fig. 4. Nysa Kłodzka na odcinku poniżej zbiornika Otmuchów. 

 

zrzutów wody dla zasilania żeglugi występują tu częste i gwałtowne zmiany przepływów.  

Z uwagi na charakter dna, spadki, wielkość przepływu oraz termikę, Nysę Kłodzką można na 
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tym odcinku zakwalifikować jako krainę brzany. Jednak przez fakt, że zarówno od dołu jak  

i od góry jest ona ograniczona zbiornikami zaporowymi, jej ichtiofauna jest zdominowana 

przez ryby nizinne, pochodzące z tych zbiorników - leszcza, płoć, okonia i sandacza. 

Racjonalizacji gospodarowania rybackiego na Nysie Kłodzkiej służą decyzje zawarte 

w kilku obowiązujących aktów prawnych, m.in. Rozporządzeniach Wojewody Opolskiego nr 

0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004, oraz decyzji nr 170/2008 Zarządu Województwa 

Opolskiego i uchwałą nr 4886/2010, które dotyczą ustanowienia obrębu ochronnego 

obejmujący odcinek kanału odprowadzającego wodę z elektrowni wodnej w miejscowości 

Piątkowice oraz odcinek rzeki Nysa Kłodzka na wysokości tego kanału. Dodatkowo Zarząd 

Województwa Opolskiego podjął Uchwały nr 1879/2012 i 2584/2012 w sprawie ustanowienia 

całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka, które 

obejmują: 

a) rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory zbiornika retencyjnego 

Nysa; 

b) rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 153 m poniżej jazu saperów, przy ulicy 

Wyspiańskiego; 

c) rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego 

do filarów mostu Bema; 

d) rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska 

Polskiego. 

W wodach Nysy Kłodzkiej prowadzone są przede wszystkim połowy rekreacyjne - 

wędkarskie, które podlegają takim samym obostrzeniom jak tym obowiązującym na 

wszystkich wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski, regulowanym przez 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb z 2011 roku. Zgodnie z nim wędkarzom nie wolno 

łowić w tarliskach, zimochowach oraz matecznikach ryb.  

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na sposób gospodarowania mają ustanowione 

na tym terenie obszary NATURA 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie 

PLB020002, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bory Niemodlińskie PLH160005, gdzie 

jednym z chronionych taksonów jest koza – Cobitis taenia L. oraz obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty - Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014. Prowadzona w obrębie Nysy 

Kłodzkiej gospodarka rybacka nie ma negatywnego wpływu na realizację celów ochrony 

wymienionych obszarów. Nie mają one w swoich zadaniach wskazań ukierunkowanych na 

ichtiofaunę. Gospodarka rybacka nie oddziałuje również na integralność i spójność tych 

obszarów, nie ma bowiem wpływu na zmianę stosunków wodnych, ani na chronione  
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w ramach omawianego obszaru siedliska. Co więcej racjonalnie prowadzona gospodarka 

rybacka może sprzyjać realizacji celów ochrony przyrody. Swymi zadaniami, gdzie ewidencja 

i ochrona miejsc rozrodu oraz zimowania ryb posiada podstawowe znaczenie, wpływa ona 

korzystnie na zachowanie różnorodności ichtiofaunistycznej tego obszaru oraz obszarów 

Natura 2000. Szczególnie ważne w tym kontekście są podjęte działania związane z próbami 

udrożnienia wód dla swobodnej migracji ryb oraz innych organizmów wodnych. 

Gospodarowanie wędkarsko-rybackie w wodach Nysy Kłodzkiej w oczywisty sposób 

zaburzają cztery funkcjonujące duże zbiorniki zaporowe, zmieniając stosunki hydrologiczne  

i ekologiczne systemu rzecznego oraz ciągłość rzeki w sensie koncepcji kontinuum 

rzecznego. Zapory i kaskady rzeki uniemożliwiają lub znacznie ograniczają migracje 

wędrownych gatunków ryb wchodzących dawniej na tarliska w zlewni Nysy Kłodzkiej. Ma to 

szczególne odniesienie do wędrówek tarłowych i żerowiskowych. Formą działań 

kompensacyjnych są zapisy opracowanej „ Instrukcji gospodarki wodnej na zbiornikach Nysa 

– Otmuchów”, gdzie przy zasilaniu Odry wodą zbiornikową należy dążyć do wyrównanego 

rozkładu zrzutów wody rzeki Nysy Kłodzkiej i w miarę możliwości ograniczania stosowanie 

zrzutów charakteryzujących się krótkimi czasami trwania i dużą różnorodnością przepływów. 

Taka gospodarka wodą jest korzystna dla gospodarowania rybackiego, ale warunkowana jest 

ona aktualnie utrzymywaniem biologicznego przepływu, w związku z pracami 

modernizacyjnymi na koronie i budowli progu zbiornika Nysa.  

Populacje gatunków ryb rzecznych znajdują tutaj stosunkowo korzystne warunki 

bytowania. Różnorodność siedlisk w biegu nieuregulowanych odcinków rzeki zaspokaja 

wymagania siedliskowe wielu ryb karpiowatych. Z kolei obecność starorzeczy, zwłaszcza  

w dolnym odcinku rzeki, umożliwia bytowanie gatunkom uważanym za typowo jeziorowe jak 

lin. Mając na uwadze labilność parametrów hydrologicznych, fizyko-chemicznych  

i biologicznych, gospodarka rybacka w Nysie Kłodzkiej powinna być prowadzona w sposób 

elastyczny, wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom środowiskowym. Priorytetem 

winno być utrzymanie naturalnego charakteru rzeki oraz inicjowanie działań w kierunku 

przywrócenia odpowiednich warunków dla migracji ryb. Oznaczone w 2013 i 2014 roku 

wskaźniki fizyko-chemiczne Nysy Kłodzkiej pozwoliły zakwalifikować ją do wód poniżej 

dobrego potencjału ekologicznego (Tabela 4). Okresowe przekroczenia norm obserwuje się  

w takich parametrach jak: azot ogólny, azotany, fosfor ogólny oraz w parametrach 

biologicznych. Za wyjątkiem azotanów i fosforu ogólnego, przyczyniających się do 

zwiększenia stopnia eutrofizacji wód, pozostałe parametry, których przekroczenia są 

odnotowywane, nie wywierają negatywnego wpływu na gospodarkę rybacką i wędkarską.  
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Tabela 4. Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód rzeki Nysa. 

 

Wskaźnik jakości wody minimum maksimum średnia 

Temperatura (°C) 7,7 22,4 14,2 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 6,6 11,3 9,6 

Odczyn 7,9 8,2 8,1 

Azot amonowy (mg N/l) <0,05 0,186 0,083 

Azotany (mg NO3/l) 0,75 6,41 3,93 

Azot ogólny (mg N/l) 1,3 2,3 1,9 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,05 0,28 0,12 

 

 

3.6. Odra 

Odra stanowi swoistą oś hydrograficzną Dolnego Śląska. Pod względem spadku 

podłużnego można wydzielić na obszarze Opolszczyzny dwa jej odcinki: górny od źródeł do 

Kędzierzyna Koźla oraz środkowy, ciągnący się od Kędzierzyna Koźla aż do ujścia Warty. 

Długość rzeki w granicach omawianego obszaru wynosi ponad 112 km. Od Opola Odra 

płynie jednym, krętym korytem, jednakże pierwotnym naturalnym układem koryta był układ 

meandrujący. Pomiędzy ujściem Nysy Kłodzkiej a Brzegiem został przekopany Kanał Odry  

o długości około 7 km, skracający bieg rzeki o prawie 4 km. Rzeka w swym górnym odcinku 

jest praktycznie uregulowana i posiada obwałowania (Fig. 5). Odrę charakteryzuje też na ogół 

zwarte koryto o zróżnicowanej głębokości. W nurcie (trasa żeglugowa) jej głębokość waha się 

powyżej 1,4 m. Natomiast poza nurtem (w obrębie ostróg) jej głębokości są znacznie 

mniejsze i wahają się od kilkudziesięciu cm do nieco powyżej metra.  
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Fig. 5. Obwałowania Odry w okolicy Krapkowic. 

 

Ciągłość rzeki jest jednym z najistotniejszych wskaźników hydromorfologicznych.  

W miarę posuwania się w dół biegu rzeki zmieniają się jej warunki, w tym parametry fizyko-

chemiczne wód czy rodzaje organizmów zasiedlających rzekę. Zachowanie ciągłości 

morfologicznej jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 

ekologicznego wód. Dla zachowania oraz odtworzenia ciągłości morfologicznej Odry 

wskazano jej odcinki oraz cieki dopływające o szczególnym znaczeniu stanowiące 

równocześnie najważniejsze korytarze migracyjne i będące tarliskami oraz miejscami 

dorastania form młodocianych ryb, czyli decydujące o stanie poszczególnych gatunków  

w granicach całego dorzecza Odry.  

Wszystkie budowle hydrotechniczne, szczególnie te mające stały poziom piętrzenia, 

takie jak zbiorniki zaporowe czy jazy służące do poboru wody i wykorzystywania energii 

wodnej, stanowią barierę dla migracji ryb i innych organizmów wodnych. Dlatego też istnieje 

pilna potrzeba budowy nowych lub modernizacji istniejących urządzeń umożliwiających 

wędrówki ryb. Alternatywnym rozwiązaniem są też konstrukcje specjalnych obejść dla ryb, 

dostosowanych do potrzeb docelowych gatunków anadromicznych (troć, certa, jesiotr). 

Zagadnienie przywrócenia drożności cieków przy przegrodach poprzecznych dotyczy nie 

tylko jazów, zbiorników zaporowych, ujęć wody ale także stopni i progów o wysokości 

większej niż 0,3 m (Fig. 6), które umożliwią ich pokonanie także osobnikom mniejszym, 

które są szczególnie narażone na konsekwencje braku swobodnych migracji. 
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Fig. 6. Stopień wodny na rzece Jemielnica. 

 

Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowy obręb 

ochronny obowiązujący od 1 grudnia do 31 marca każdego roku na Kanale Odry  

w Zwanowicach na odcinku 300 m poniżej śluzy ze względu na istniejące zimowisko ryb. 

Ponadto, na mocy tej samej uchwały ustanowiono czasowy obręb ochronny obowiązujący od 

1 marca do 31 maja każdego roku na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi. Tego typu 

dokumenty są pomocne Użytkownikowi w realizacji podstawowych zadań gospodarczych 

związanych z ochroną zasobów ichtiofauny na danym akwenie. 

W związku z funkcjonowaniem w bliskim sąsiedztwie rzeki Odry kilku dużych 

karpiowych gospodarstw rybackich (Krogulna, Krzywa Góra, Pokój, Niemodlin), 

obserwowany jest począwszy od 2004 roku stały wzrost kormoranów czarnych 

(Phalacrocorax carbo L.) penetrujących wspomniany obszar, które efektywnie żerują na 

takich obiektach (Martyniak i in. 2014). Są one szczególnie widoczne w czasie swych 

migracji wiosennych i jesiennych, kiedy ptaki pozbawione dostępu do ryb-ofiar na terenie 

gospodarstw żerują wzdłuż Odry, Nysy Kłodzkiej, Stobrawy czy Budkowiczanki. 

Niejednokrotnie widuje się stada liczące po 200-300 osobników przebywających nad ciekami. 

Ich wpływ na ichtiofaunę Odry nie był dotychczas przedmiotem badań, należy jednak 

przypuszczać, że może być on sukcesywnie coraz bardziej znaczący. Z pewnością jednak 

spośród wszystkich zwierząt rybożernych, aktualnie kormoran czarny ma największy wpływ 

na prowadzoną przez PZW w Opolu gospodarkę rybacką. Brak konkretnych działań 

ukierunkowanych na ograniczenie liczebności kormorana oraz niezmienny status tego 
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gatunku z punktu widzenia prawa w Polsce, może skutkować eliminacją najcenniejszych ryb 

(łososiowatych, reofilnych karpiowatych, drapieżnych), których obecność potwierdzono w 

ramach badań monitoringowych rzeki Odry. Jest to o tyle istotne, iż obecność tych gatunków 

ryb jest niejednokrotnie efektem kosztownych akcji zarybieniowych finansowanych z budżetu 

Użytkownika rybackiego, który ponosi wysokie koszty, a nie jest finalnie beneficjentem tych 

działań. 

Ze względu na fakt, iż Odra jest rzeką pełniącą wieloraką rolę w gospodarce regionu  

i mającą wpływ na interesy licznej grupy użytkowników, w tym także wędkarzy - 

potencjalnie najważniejszym zagrożeniem dla stanu ichtiofauny są niekontrolowane zrzuty 

ścieków komunalno-bytowych oraz okresowe (zazwyczaj wczesną wiosną) wysokie fale 

powodziowe. Ostatnie kilkanaście lat obfitowało w zjawiska tego typu na analizowanym 

obszarze. Przykładem może być rok 1997, kiedy mieliśmy do czynienia z powodzią określaną 

mianem „powodzi tysiąclecia”, wyjątkową w historii Polski. W dorzeczu górnej Odry fala 

powodziowa przekroczyła o 2-3 m najwyższe notowane kiedykolwiek stany wód,  

a dodatkowo pogorszyły sytuację uregulowane zasilające Odrę cieki, które charakteryzowały 

się niedrożnością koryt oraz złym stanem technicznym urządzeń hydrotechnicznych. 

Kolejnym potencjalnym zagrożeniem i ograniczeniem dla gospodarowania rybacko-

wędkarskiego w Odrze i jej dopływach, może być stosowanie nadmiernych ilości zanęt 

wędkarskich (naturalnych i sztucznych – zawierających suplementy barwnikowe, atraktanty 

zapachowe, feromony itd.). Może to wiązać się z wysoce negatywnym oddziaływaniem na 

stan ilościowy i jakościowy ichtiofauny rzeki. Lokalnie może to powodować kumulację 

substancji biogennych i skutkować obniżaniem koncentracji tlenu, co z kolei grozić może 

śnięciami narybku, ale również dorosłym sandaczom i okoniom czy też przedstawicielom 

reofilnych karpiowatych jak boleń.  

Rzeka Stobrawa będąca prawym dopływem Odry ma swoje źródła na Wyżynie 

Woźnicko-Wieluńskiej. Bieg Stobrawy wyznacza historyczną granicę między Dolnym  

a Górnym Śląskiem. Rzeka ta charakteryzuje się piaszczystym dnem i stosunkowo niewielką 

głębokością. Średnia szerokość rzeki Stobrawy w dolnym jej biegu wynosi ok. 2-3 m, zaś  

w środkowym i ujściowym odcinku szerokość rzeki wynosi ok. 6-7 m. Głębokość wody 

wynosi najczęściej ok. 50 cm, choć w okresie wiosennych roztopów i przy dużych, 

trwających kilka dni opadach, poziom wody w Stobrawie ulega znacznemu podwyższeniu.  

Z uwagi na walory przyrodnicze rzeki obszar doliny Stobrawy objęty jest ochroną prawną 

w ramach sieci Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Łąki w okolicach 

Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Łąki  
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w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012. Łąki zajmujące znaczną powierzchnię 

(kilkuset hektarów), nie są jednolitym kompleksem, lecz różnej wielkości płatami dzielonymi 

zadrzewieniami. W okresie letnim nie koszone ich fragmenty są trudno dostępne ze względu 

na zagęszczenie i wysokość roślin. W okresie kwitnienia rosnące tutaj gatunki odwiedzane są 

przez liczne gatunki owadów: chronione trzmiele, rusałki (pawik, pokrzywnik, admirał, 

kratkowiec, dostojki, przeplatki i inne), modraszki (kilka gatunków), pazie królowej. Sam 

rzeka, mocno zarośnięta roślinami wodnymi, jest miejscem występowania podstawowych dla 

niżu gatunków ryb (płoć, kiełb, kleń, szczupak, okoń) oraz siedliskiem innych gatunków, 

m.in. chronionego rzęsorka rzeczka. Rzeka przepływa też przez teren Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego – największego w województwie opolskim. Dominującym typem zbiorowisk 

roślinnych na tym terenie parku są zbiorowiska leśne, z których największą powierzchnię 

zajmują bory sosnowe. 

Analiza badań wskaźników fizyko-chemicznych na kilku wytypowanych punktach 

pomiarowych pozwoliła zakwalifikować wody Odry do wód poniżej potencjału dobrego,  

a stan chemiczny wód określono poniżej stanu dobrego (Tabela 5). Wskaźnikiem 

sklasyfikowanym poniżej potencjału dobrego było zanieczyszczenie charakterystyczne dla 

wód Odry tj. jej odczyn.  

 

Tabela 5. Wybrane parametry fizyko-chemiczne wód Odry. 

Wskaźnik jakości wody minimum maksimum średnia 

Temperatura (°C) 6,2 21,9 13,9 

Tlen rozpuszczony (mg O2/l) 6,1 12,9 8,7 

Odczyn 7,2 8,1 7,4 

Azot amonowy (mg NH3/l) 0,07 0,75 0,29 

Azot azotanowy (mg NO3/l) 1,92 4,0 3,1 

Azot ogólny (mg N/l) 3,1 5,1 4,0 

Fosfor ogólny (mg P/l) 0,1 0,31 0,15 

 

3.7. Mała Panew 

Mała Panew to prawostronny dopływ Odry o długości prawie 132 km. Na odcinku od 

ujścia do zbiornika zaporowego Turawa jest ciekiem uregulowanym, na niektórych zaś 

fragmentach jest też obwałowana. Średnia szerokość jej koryta waha się od 25 do 35 metrów. 
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Na odcinku powyżej miejscowości Czarnowąsy rzeka posiada liczne zakola, co stwarza 

dogodne warunki dla celów wędkarskich. Na całym swym biegu posiada wypłycenia i liczne 

wyboje (przegłębienia). Natomiast na odcinku powyżej zbiornika Turawa, Mała Panew 

charakteryzuje się zwartym korytem, którego brzegi gęsto porośnięte są drzewami  

i krzewami. Ponadto odcinek od zbiornika Turawa do ujścia do Odry charakteryzuje się 

częstymi i gwałtownymi zmianami przepływu, które są sztucznie regulowane ze względu na 

prowadzoną gospodarkę wodną w obrębie zbiornika.  

W związku z brakiem przepławki na jazie elektrowni wodnej w Turawie, który 

stanowi nie dającą się sforsować przeszkodę wodną w naturalnym ciągu rzeki, wymuszającą 

powstawanie dużych, nienaturalnych skupisk ryb wielu gatunków, ustanowiony został na 

rzece Mała Panew, na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni, obręb ochronny dla ryb. Ze 

względu na stosunkowo dużą głębokość oraz dobre natlenienie ww. odcinek stanowi idealne 

miejsce do podchowu narybku oraz zimowania ryb. Istnienie tego obrębu jest ważnym,  

z punktu widzenia gospodarki rybackiej, elementem działań prośrodowiskowych 

ukierunkowanych na zachowanie zasobów ichtiofauny podejmowanych przez aktualnego 

Użytkownika wód. 

 

Tabela 6. Wskaźniki jakości wody Małej Panwi poniżej i powyżej Zbiornika Turawa. 

Wskaźniki jakości wody rzeki Mała Panew 

wskaźnik 
poniżej zbiornika powyżej zbiornika 

minimum maksimum średnia minimum maksimum średnia 

Odczyn (pH) 7,2 9,3 7,9 7,5 8 7,7 

Tlen rozp. 
(mgO2/dm

3
) 

5,4 11,7 9,2 5 13,1 8,2 

Azotany 

(mgNO3/dm
3
) 

1,9 17,1 9,1 11,2 24 16,3 

Azot ogólny 

(mgN/dm
3
) 

2,3 5 3,5 3,4 7,1 4,9 

Fosfor ogólny 

(mgP/dm
3
) 

0,07 0,25 0,15 0,12 0,75 0,28 

 

Analiza wybranych wskaźników jakościowych wody poniżej i powyżej Zbiornika 

Turawa, przeprowadzonych w ramach prac monitoringowych wykazała, iż zwłaszcza latem, 

zachodzą procesy znacznie pogarszające jakość wody. Wyniki badań potwierdzają 
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eutroficzny charakter wody Małej Panwi wpływającej do zbiornika. W czerwcu 2014 roku 

woda wpadająca do zbiornika zwierała nawet 0,75 mg P/dm
3
. Najwyższe stężenia fosforu 

ogólnego zanotowano wiosną (kwiecień), zaś najniższe w październiku (Tabela 6). 

 

4. ANALIZA ZASOBÓW ICHTIOFAUNISTYCZNYCH (BIORÓŻNORODNOŚCI) ZBIORNIKÓW 

ZAPOROWYCH 

 

Tabela 7. Bogactwo ichtiofaunistyczne Zbiornika Michalice. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

jazgarz 

boleń 

sandacz 

płoć 

jaź 

leszcz 

okoń 

karaś pospolity 

sum 

kiełb 

szczupak 

jelec 

lin 

kleń 

węgorz 

kiełb 

krąp 

ukleja 

wzdręga 

ciernik 

słonecznica 

0,010 

0,001 

0,028 

0,505 

0,031 

0,254 

0,081 

0,002 

0,001 

0,002 

0,047 

0,001 

0,023 

0,001 

0,001 

0,002 

0,002 

0,003 

0,004 

0,001 

0,001 

1,51 1,85 0,67 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

3. 

karaś srebrzysty 

karp 

sumik karłowaty 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

brzana 

koza* 

miętus 

piskorz* 

śliz* 

świnka 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 
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W połowach na zbiorniku Michalice pozyskano do badań 1777 osobników 

reprezentujących 21 rodzimych gatunków ryb należących do 6 rodzin: karpiowatych  

(14 gatunków), okoniowatych (3 gatunki), sumowatych (1 gatunek), szczupakowatych  

(1 gatunek), węgorzowatych (1 gatunek), ciernikowatych (1 gatunek)(Tabela 7). Nie 

stwierdzono przy tym gatunków objętych ochroną gatunkową. Złowiono natomiast 3 gatunki 

obce dla rodzimej ichtiofauny, czyli karasia srebrzystego Carassius gibelio, karpia Cyprinus 

carpio oraz sumika karłowatego Ictalurus nebulosus. Wartość indeksu H=1,51 wskazuje na 

umiarkowaną bioróżnorodność ichtiofauny. Indeks R=1,85 jest typowy dla środowiska 

zanieczyszczonego. 

Tabela 8. Bogactwo ichtiofaunistyczne Zbiornika Nyskiego. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

jazgarz 

boleń 

sandacz 

płoć 

ukleja 

jaź 

leszcz 

krąp 

okoń 

kleń 

lin 

miętus 

sum 

szczupak 

węgorz 

wzdręga 

słonecznica 

jelec 

kiełb 

0,023 

0,025 

0,026 

0,369 

0,012 

0,023 

0,418 

0,039 

0,041 

0,001 

0,002 

0,0004 

0,001 

0,013 

0,0005 

0,0005 

0,0005 

0,0005 

0,002 

1,53 1,80 0,68 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

karaś srebrzysty 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

brzana 

koza* 

lipień 

strzebla potokowa* 

śliz* 

świnka 
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W zbiorniku Nyskim złowiono do badań 2123 ryb należących do 19 rodzimych 

gatunków ryb reprezentujących 6 rodzin: karpiowate (12), okoniowate (3), szczupakowate(1), 

sumowate (1), dorszowate (1), węgorzowate (1)(Tabela 8). Nie stwierdzono w połowach 

monitoringowych gatunków objętych ochroną gatunkową. Podobnie jak w zbiorniku 

Michalice obliczone indeksy wskazują na umiarkowaną bioróżnorodność ichtiofauny  

i zanieczyszczenie środowiska. 

 

Tabela 9. Bogactwo ichtiofaunistyczne Zbiornika Otmuchów. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

jazgarz 

boleń 

sandacz 

płoć 

jaź 

leszcz 

okoń 

ukleja 

jelec 

kleń 

lin 

miętus 

sum 

szczupak 

węgorz 

wzdręga 

kiełb 

krąp 

różanka* 

0,012 

0,024 

0,018 

0,227 

0,049 

0,475 

0,157 

0,007 

0,0005 

0,008 

0,004 

0,002 

0,0005 

0,011 

0,001 

0,0005 

0,002 

0,002 

0,0005 

1,54 1,81 0,69 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

karaś srebrzysty 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

brzana 

koza* 

lipień 

pstrąg potokowy 

słonecznica 

śliz* 

świnka 
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W trakcie połowów badawczych pozyskano w zbiorniku Otmuchów 2091 ryb 

należących do 19 rodzimych gatunków reprezentujących 6 rodzin: karpiowate (12), 

okoniowate (3), sumowate (1), szczupakowate (1), węgorzowate (1), dorszowate(1) 

(Tabela 9). Obliczone wskaźniki bioróżnorodności są podobne do tych dla zbiorników 

Michalice oraz Nysa i wskazują na umiarkowana bioróżnorodność ichtiofauny, jak też 

zanieczyszczenie środowiska. 

 

Tabela 10. Bogactwo ichtiofaunistyczne Zbiornika Turawa. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

jazgarz 

boleń 

sandacz 

płoć 

ukleja 

jaź 

leszcz 

krąp 

okoń 

szczupak 

wzdręga 

kleń 

lin 

miętus 

sum 

węgorz 

kiełb 

jelec 

0,029 

0,0005 

0,102 

0,214 

0,004 

0,024 

0,288 

0,030 

0,249 

0,028 

0,007 

0,002 

0,003 

0,001 

0,001 

0,004 

0,014 

0,001 

1,85 1,84 0,80 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

karaś srebrzysty 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

piekielnica* 

pstrąg potokowy 

świnka 

 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W Zbiorniku Turawa pozyskano do badań 1843 ryby należące do 18 rodzimych 

gatunków ryb reprezentujących 6 rodzin: karpiowate (11), okoniowate (3), szczupakowate 
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(1), sumowate (1), dorszowate (1), węgorzowate (1)(Tabela 10). Jednocześnie uzyskane 

wartości analizowanych indeksów charakteryzujące bogactwo ichtiofauny wskazują na jej 

umiarkowaną bioróżnorodność, podobnie jak i zanieczyszczenie środowiska. 

 

Tabela 11. Wskaźniki Hill’a oznaczone dla badanych zbiorników zaporowych 

 

Akwen q=0.0 q=0.5 q=1.0 q=2.0 q=3.0 

Zbiornik Turawa 18 9,0 6,4 4,9 4,5 

Zbiornik Otmuchów 19 7,6 4,7 3,3 2,9 

Zbiornik Nysa 19 7,7 4,6 3,2 2,8 

Zbiornik Michalice 21 7,8 4,5 3,0 2,6 

 

Analiza porównawcza danych zestawionych w Tabeli 11 wskazuje, że w zbiornikach 

Otmuchów, Nysa i Michalice mamy do czynienia z dominacją dwóch – trzech gatunków ryb, 

głównie płoci i leszcza. Pozostałe taksony są zdecydowanie mniej liczne. Odmienną sytuację 

obserwujemy w zbiorniku Turawa, co potencjalnie sugeruje na zdecydowanie lepszą sytuację 

ekologiczną tego akwenu. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie w kontekście prowadzonych 

aktualnie działań związanych z niekorzystną, z punktu widzenia siedlisk ichtiofauny, 

sezonową regulacją poziomu wody w tym zbiorniku. 

 

4. ANALIZA ZASOBÓW ICHTIOFAUNISTYCZNYCH (BIORÓŻNORODNOŚCI) CIEKÓW (WÓD 

PŁYNĄCYCH) 

 

Wskaźniki bioróżnorodności ze swojej natury przypisują największą wagę bogactwu 

gatunkowemu czyli liczbie gatunków zamieszkujących dany ekosystem. W takim ujęciu cieki 

wodne o charakterze wód górskich, „przegrywają” konkurencję z wodami nizinnymi z reguły 

zamieszkiwanymi przez większą liczbę gatunków ryb. Nie oznacza to, że wody takie są mniej 

cenne. Wręcz przeciwnie, często są to wody bardzo czyste, zamieszkiwane przez rzadkie 

gatunki ryb podlegające ochronie gatunkowej. Przykładem takiej rzeki jest Budkowiczanka. 

Wśród ryb złowionych w tym cieku (N=614) stwierdzono 8 gatunków należących do aż 7 

rodzin (Tabela 12). Obecność lina, nietypową dla tego rodzaju wód, tłumaczyć może 

kompleks stawów, przez które rzeka ta przepływa w okolicach miejscowości Pokój. Wśród 
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oznaczonych gatunków trzy objęte są ochroną gatunkową; koza Cobitis taenia 

(piskorzowate), śliz Barbatula barbatula (przylgowate) oraz minóg strumieniowy Lampetra 

planeri (minogowate). Należy podkreślić też obecność pstrąga potokowego (łososiowate). 

 

Tabela 12. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Budkowiczanki. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

lin 

ciernik 

koza* 

minóg strumieniowy* 

okoń 

pstrąg potokowy 

śliz* 

kiełb 

0,024 

0,112 

0,122 

0,094 

0,142 

0,127 

0,189 

0,189 
 

1,98 2,51 0,98 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

 brak 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

Wskaźnik H (Shanonna–Wienera) wskazuje na niewielką bioróżnorodność, ale jak 

wspomniano wyżej, jest to charakterystyczne dla cieków tego typu. Na podstawie wskaźnika 

R, wody Budkowiczanki można zaliczyć do wód tylko nieznacznie zanieczyszczonych. 

Należy jednak zaznaczyć, że tak jak w przypadku wskaźnika Shanonna-Wienera, w ciekach 

zamieszkiwanych przez niewielką liczbę gatunków ryb, wartości wskaźnika R obliczone na 

podstawie ichtiofauny są zaniżone. Można więc uznać, że wody rzeki Budkowiczanki są 

czyste, a zamieszkująca je ichtiofauna charakteryzuje się względnie dużą bioróżnorodnością. 

W rzece Jemielnica, podczas odłowów badawczych stwierdzono obecność 12 

gatunków ryb należących do 5 rodzin: karpiowatych (7 gatunków), przylgowatych  

(1 gatunek), okoniowatych (2 gatunki), łososiowatych (1 gatunek), szczupakowatych  

(1 gatunek)(Tabela 13). Przy niewielkiej liczbie złowionych ryb (N=77) znalazło to swoje 

odbicie w stosunkowo wysokiej wartości współczynnika R. Wśród oznaczonych ryb 

stwierdzono 2 gatunki podlegające ochronie gatunkowej, czyli śliza Barbatula barbatula oraz 

kiełbia białopłetwego Romanogobio albipinnatus . Niestety stwierdzono również obecność 

czebaczka amurskiego Pseudorasbora parva, gatunku obcego dla rodzimej ichtiofauny. 
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Podobnie jak w przypadku rzeki Budkowiczanki uzyskane wartości wskaźników 

bioróżnorodności należy uznać za relatywnie wysokie, świadczące o dobrym stanie 

środowiska. 

 

Tabela 13. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Jemielnicy. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

płoć 

śliz* 

boleń 

kleń 

kiełb pręgopłetwy* 

jelec 

okoń 

krąp 

szczupak 

jazgarz 

brzana 

pstrąg potokowy 

0,143 

0,026 

0,013 

0,390 

0,156 

0,039 

0,065 

0,013 

0,039 

0,013 

0,078 

0,026 

1,92 2,65 0,80 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. czebaczek amurski 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

Tabela 14. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Kłodnicy. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

boleń 

brzana 

jaź 

kleń 

leszcz 

lin 

okoń 

płoć 

pstrąg potokowy 

sandacz 

sum 

szczupak 

świnka 

0,001 

0,002 

0,015 

0,018 

0,229 

0,012 

0,150 

0,461 

0,001 

0,020 

0,002 

0,012 

0,002 

1,71 2,07 0,71 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

węgorz 

ciernik 

jazgarz 

jelec 

kiełb 

krąp 

słonecznica 

ukleja 

wzdręga 

0,001 

0,004 

0,011 

0,004 

0,011 

0,011 

0,011 

0,011 

0,011 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

karaś srebrzysty 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. lipień 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

Podczas połowów na wyznaczonych stanowiskach w rzece Kłodnica zgromadzono 

obszerny materiał badawczy, na który składało się aż 2416 sztuk oznaczonych ryb należących 

do 25 gatunków, reprezentujących 7 rodzin ryb: karpiowate (15 gatunków), okoniowate  

(3 gatunki), łososiowate (1 gatunek), sumowate (1gatunek), szczupakowate  

(1 gatunek),węgorzowate (1 gatunek), ciernikowate (1 gatunek)(Tabela 14). Stwierdzono 

obecność 2 gatunków obcych dla rodzimej ichtiofauny, a mianowicie karasia srebrzystego  

i karpia. Pomimo dużej liczby gatunków, bioróżnorodność ichtiofauny tego cieku należy 

uznać za umiarkowaną (H=1,71). Dominacja ryb karpiowatych, tak gatunkowa jak  

i osobnicza, wpłynęła na niską wartość wskaźnika R. Na tej podstawie wody rzeki Kłodnica 

zaliczyć można do wód zanieczyszczonych. 

Wśród ryb złowionych w rzece Mała Panew (N= 562) stwierdzono 14 gatunków ryb 

reprezentujących 7 rodzin: karpiowate (7 gatunków), okoniowate (2 gatunki), przylgowate  

(1 gatunek), szczupakowate (1 gatunek), dorszowate (1 gatunek), ciernikowate (1 gatunek)  

i węgorzowate (1 gatunek)(Tabela 15). Stwierdzono występowanie 2 gatunków objętych 

ochroną gatunkową: śliza Barbatula barbatula (przylgowate) i różanki Rhodeus sericeus 

(karpiowate). Stwierdzono również liczną obecność inwazyjnego gatunku Pseudorasbora 

parva. Na podstawie wartości wskaźnika Shanonna-Wienera bioróżnorodność ichtiofauny 

Małej Panwi można ocenić jako umiarkowaną. Wskaźnik R wskazuje na bioróżnorodność 

charakterystyczną dla wód nieznacznie tylko zanieczyszczonych.  

  



Ocena bioróżnorodności ichtiofauny wód Opolszczyzny oraz uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej 

 

45 

 

Tabela 15. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Małej Panwi. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

płoć 

okoń 

kleń 

jaź 

boleń 

kiełb 

śliz* 

szczupak 

miętus 

ciernik 

jazgarz 

węgorz 

różanka* 

0,322 

0,304 

0,077 

0,094 

0,009 

0,121 

0,021 

0,021 

0,007 

0,009 

0,011 

0,002 

0,002 

1,76 2,55 0,77 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. czebaczek amurski 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

pstrąg potokowy 

piekielnica* 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

 

Tabela 16. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Nysy Kłodzkiej w granicach obwodu 

rybackiego nr 3. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

ukleja 

okoń 

jaź 

jazgarz 

miętus 

śliz* 

koza* 

boleń 

kleń 

sandacz 

płoć 

różanka* 

leszcz 

szczupak 

0,011 

0,340 

0,123 

0,026 

0,018 

0,009 

0,004 

0,009 

0,168 

0,002 

0,214 

0,002 

0,002 

0,007 

1,69 2,63 0,75 
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15. 

16. 

17. 

strzebla potokowa* 

węgorz 

jelec 

0,002 

0,002 

0,002 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

czebaczek amurski 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W wodach rzeki Nysa Kłodzka, znajdujących się w obrębie obwodu rybackiego Nysa 

Kłodzka nr 3, stwierdzono obecność 19 gatunków ryb, w tym 2 gatunków obcych czyli karpia 

oraz czebaczka amurskiego. Złowiono 457 osobników należących do 17 gatunków rodzimych 

reprezentujących 7 rodzin ryb: karpiowatych (9 gatunków), okoniowatych (3 gatunki), 

dorszowatych (1 gatunek), przylgowatych (1 gatunek), piskorzowatych (1 gatunek), 

szczupakowatych (1 gatunek) oraz węgorzowatych (1 gatunek)(Tabela 16). Potwierdzono 

jednocześnie obecność w tym cieku 4 gatunków objętych ochroną gatunkową, tj. kozy Cobitis 

taenia, różanki Rhodeus sericeus, strzebli potokowej Phoxinus phoxinus oraz śliza Barbatula 

barbatula. Bioróżnorodność ichtiofauny oceniono jako umiarkowaną (H=1,69), 

charakterystyczną dla wód nieznacznie zanieczyszczonych (R=2,63). 

Na tym odcinku Nysy Kłodzkiej stwierdzono łącznie 18 gatunków ryb, w tym jeden 

inwazyjny - czebaczek amurski. Wśród złowionych ryb (221 osobników gatunków 

rodzimych) oznaczono przedstawicieli 7 rodzin: karpiowatych (10 gatunków), okoniowatych 

(2 gatunki), dorszowatych (1 gatunek), piskorzowatych (1 gatunek), przylgowatych  

(1 gatunek), szczupakowatych (1 gatunek) i węgorzowatych (1 gatunek)(Tabela 17). 

Stwierdzono obecność dwóch gatunków objętych ochroną gatunkową: kozy oraz śliza. 

Bioróżnorodność ichtiofauny jest tutaj wysoka (H=2,26), a współczynnik R wskazuje 

na nieznaczne tylko zanieczyszczenie wód. Według danych literaturowych notowano w tym 

odcinku Nysy Kłodzkiej obecność 8 rodzimych gatunków ryb należących do 4 rodzin: 

karpiowatych (4 gatunki) oraz nie stwierdzonych w naszych połowach ryb sumowatych  

(1 gatunek), łososiowatych (2 gatunki) oraz głowaczowatych (1 gatunek). Ich występowanie 

wydaje się bardzo prawdopodobne i potwierdza wysoką wartość przyrodniczą tego cieku. 
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Tabela 17. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Nysy Kłodzkiej w granicach obwodu 

rybackiego nr 4. 

 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

okoń 

jaź 

jazgarz 

miętus 

koza* 

boleń 

kleń 

płoć 

leszcz 

szczupak 

jelec 

kiełb 

lin 

słonecznica 

ukleja 

węgorz 

śliz* 

0,195 

0,090 

0,014 

0,041 

0,001 

0,014 

0,086 

0,176 

0,023 

0,023 

0,199 

0,005 

0,005 

0,059 

0,054 

0,005 

0,005 

2,26 2,99 0,87 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. czebaczek amurski 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

brzana 

głowacz białopłetwy * 

krąp 

lipień 

pstrąg potokowy 

strzebla potokowa* 

sum europejski 

świnka 

 

*gatunki objęte ochroną gatunkową 
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Tabela 18. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Nysy Kłodzkiej w granicach obwodu 

rybackiego nr 5. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

boleń 

brzana 

jaź 

kleń 

leszcz 

lin 

miętus 

okoń 

płoć 

pstrąg potokowy 

sandacz 

sum 

szczupak 

węgorz 

ciernik 

jazgarz 

jelec 

kiełb 

kiełb białopłetwy* 

krąp 

minóg strumieniowy* 

słonecznica 

śliz* 

ukleja 

wzdręga 

0,017 

0,001 

0,101 

0,008 

0,212 

0,003 

0,007 

0,242 

0,315 

0,001 

0,010 

0,0004 

0,014 

0,001 

0,005 

0,007 

0,008 

0,004 

0,001 

0,010 

0,005 

0,006 

0,004 

0,007 

0,007 

1,90 3,27 0,79 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

karaś srebrzysty 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

kiełb białopłetwy * 

śliz* 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W trakcie badań przeprowadzonych w granicach obwodu rybackiego Nyska Kłodzka 

5 pozyskano bogaty materiał badawczy w postaci 2302 osobników należących do 25 

rodzimych gatunków ryb reprezentujących aż 11 rodzin: karpiowatych (14 gatunków), 

okoniowatych (3 gatunki) oraz po 1 gatunku rodziny ciernikowatych, dorszowatych, 

łososiowatych, minogowatych, przylgowatych, sumowatych, szczupakowatych oraz 
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węgorzowatych (Tabela 18). Potwierdzono również występowanie w tej części Nysy 

Kłodzkiej 2 gatunków ryb obcych dla naszej ichtiofauny: karasia srebrzystego oraz karpia. 

Relatywnie duża liczba rodzin ryb (R=3,27) jest charakterystyczna dla nieznacznie tylko 

 

Tabela 19. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Odry w granicach obwodu rybackiego Odra nr1. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

ciernik 

lin 

rozpiór 

krąp 

jazgarz 

różanka* 

sandacz 

leszcz 

śliz* 

wzdręga 

jelec 

szczupak 

ukleja 

słonecznica 

płoć 

kiełb  

jaź 

okoń 

kleń 

pstrąg potokowy 

miętus 

węgorz 

brzana 

boleń 

0,0004 

0,003 

0,002 

0,017 

0,006 

0,006 

0,006 

0,046 

0,026 

0,013 

0,007 

0,063 

0,028 

0,033 

0,219 

0,073 

0,081 

0,160 

0,211 

0,0004 

0,0004 

0,0004 

0,0004 

0,0004 

2,26 2,32 0,86 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

3. 

czebaczek 

karaś srebrzysty 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

kiełb białopłetwy* 

lipień 

pstrąg tęczowy 

sum 

świnka 

* gatunek objęty ochroną gatunkową  
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zanieczyszczonych wód nizinnych. Bioróżnorodność ichtiofauny mierzona wskaźnikiem 

Shannona-Wienera jest jednak umiarkowanie wysoka, ponieważ większość złowionych ryb 

(ponad 87%) należała do zaledwie czterech taksonów: płoci, okonia, leszcza i jazia. 

W ramach badań przeprowadzonych na rzece Odra, w odcinku należącym do obwodu 

rybackiego Odra nr 1, złowiono łącznie 2782 ryb należących do 24 rodzimych gatunków 

reprezentujących 8 rodzin: karpiowate (14 gatunków, m.in. klenia – Fig. 7), okoniowate  

(3 gatunki), a także po 1 przedstawicielu rodzin: ciernikowate, dorszowate, łososiowate, 

przylgowate, szczupakowate i węgorzowate (Tabela 19). Spośród gatunków objętych ochroną 

gatunkową stwierdzono różankę oraz śliza. Ponadto złowiono 3 gatunki karpiowatych ryb 

obcych: czebaczka amurskiego, karasia srebrzystego oraz karpia. Współczynnik Shanonna-

Wienera (H=2,26) wskazuje na wysoką bioróżnorodność ichtiofauny w tym odcinku rzeki 

Odry. Niemniej współczynnik R=2,32 jest charakterystyczny dla wód zanieczyszczonych. 

Na odcinku należącym do obwodu rybackiego Odra nr 2 złowiono łącznie 1113 

osobników należących do 17 rodzimych gatunków reprezentujących 8 rodzin: karpiowatych 

(8 gatunków), okoniowatych (3 gatunki), dorszowatych (1 gatunek), łososiowatych  

(1 gatunek), piskorzowatych (1 gatunek), przylgowatych (1 gatunek) oraz szczupakowatych 

(1 gatunek)(Tabela 20). Dwa spośród oznaczonych gatunków ryb objęte są ochroną 

gatunkową. Były to koza oraz śliz. W oparciu o dane literaturowe na badanym odcinku rzeki 

notowano 13 innych rodzimych gatunków, w tym 3 objęte ochroną gatunkową, których 

obecności nie udało się potwierdzić w trakcie połowów monitoringowych w latach 

2013/2014. Pomimo to wskaźnik Shanonna-Wienera H=2,44 wskazuje na wysoką 

różnorodność ichtiofauny. Wskaźnik R=2,63 jest swoisty dla wód nieznacznie 

zanieczyszczonych. Co ciekawe stwierdzono stosunkowo liczną (n=52) obecność sumika 

karłowatego Ictalurus nebulosus. 

 

Fig. 7. Dorosły osobnik klenia pozyskany w trakcie połowów badawczych. 
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Tabela 20. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Odry w granicach obwodu rybackiego Odra nr2. 

 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

okoń 

szczupak 

wzdręga 

ukleja 

kiełb 

słonecznica 

jaź 

sandacz 

śliz* 

płoć 

jazgarz 

kleń 

miętus 

brzana 

pstrąg potokowy 

koza* 

0,088 

0,017 

0,026 

0,032 

0,089 

0,041 

0,082 

0,058 

0,125 

0,159 

0,080 

0,155 

0,005 

0,002 

0,009 

0,032 

2,44 2,63 0,90 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. sumik karłowaty 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

boleń 

brzana 

ciernik 

jelec 

kiełb białopłetwy* 

krąp 

leszcz 

lin 

lipień 

minóg strumieniowy* 

rozpiór 

różanka* 

świnka 

 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 
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Tabela 21. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Opawy. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

brzana 

kleń 

leszcz 

lipień 

miętus 

okoń 

płoć 

pstrąg potokowy 

szczupak 

świnka 

węgorz 

ciernik 

jazgarz 

jelec 

kiełb 

krąp 

strzebla* 

śliz* 

ukleja 

0,006 

0,111 

0,064 

0,006 

0,006 

0,023 

0,678 

0,012 

0,006 

0,035 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

1,33 3,58 0,53 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

3. 

karaś srebrzysty 

karp 

pstrąg tęczowy 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W połowach kontrolnych przeprowadzanych w rzece Opawa złowiono łącznie 171 

osobników należących do 19 gatunków rodzimych ryb reprezentujących 8 rodzin: 

karpiowatych (10), dorszowatych (1), szczupakowatych (1), okoniowatych (2), 

węgorzowatych (1), łososiowatych (2), ciernikowatych (1) oraz przylgowatych (1)(Tabela 

21). Większość złowionych ryb (78,9%) należała do 2 gatunków karpiowatych tj. płoci oraz 

klenia. Stwierdzono dwa gatunki objęte ochroną gatunkową; strzeblę potokową Phoxinus 

phoxinus L. oraz śliza Barbatula barbatula L., a także trzy gatunki obce: karasia srebrzystego, 

karpia oraz pstrąga tęczowego. Wskaźnik H=1,33 wskazuje na umiarkowaną bioróżnorodność 

ichtiofauny. Współczynnik R=3,58 pozwala natomiast zaliczyć wody Opawy do nieznacznie 

zanieczyszczonych. 



Ocena bioróżnorodności ichtiofauny wód Opolszczyzny oraz uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej 

 

53 

 

 

 

 

Fig. 8. Przedstawiciele rodzimej ichtiofauny pozyskane w trakcie badań monitoringowych:  

A – jelec, B – lipień, C – pstrąg potokowy  

A 

B 

C 
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Tabela 22. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód rzeki Osobłogi. 

 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

boleń 

jaź 

kleń 

leszcz 

lin 

miętus 

okoń 

płoć 

sandacz 

szczupak 

węgorz 

ciernik 

jazgarz 

jelec 

kiełb 

krąp 

ukleja 

wzdręga 

śliz* 

słonecznica 

strzebla* 

0,013 

0,080 

0,041 

0,264 

0,005 

0,004 

0,131 

0,379 

0,017 

0,019 

0,001 

0,001 

0,006 

0,006 

0,012 

0,006 

0,003 

0,003 

0,012 

0,002 

0,005 

1,91 3,07 0,76 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. karaś srebrzysty 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. brzana 

 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W połowach na rzece Osobłoga oznaczono 860 osobników należących do 21 

rodzimych gatunków ryb reprezentujących 6 rodzin (Tabela 22). Leszcz, płoć i okoń 

stanowiły razem 77% udziału liczbowego złowionych ryb. Oznaczona w tym przypadku 

wartość indeksu bioróżnorodności Shannona-Wienera H=1,91 wskazuje na umiarkowanie 

wysoką bioróżnorodność ichtiofauny rzeki Osobłoga. Podobnie jak w rzece Opawie, 

stwierdzono dwa gatunki objęte ochroną gatunkową tzn. strzeblę potokową oraz śliza, a także 

jeden gatunek obcy - karasia srebrzystego. 
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Tabela 23. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Pratwy. 

 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

jaź 

kleń 

leszcz 

lin 

okoń 

płoć 

sandacz 

szczupak 

boleń 

jazgarz 

jelec 

kiełb 

krąp 

miętus 

ukleja 

0,001 

0,001 

0,523 

0,001 

0,026 

0,333 

0,031 

0,021 

0,006 

0,008 

0,003 

0,008 

0,006 

0,006 

0,001 

1,33 1,98 0,61 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. karaś srebrzysty 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. ciernik 

 

 

W trakcie połowów w rzece Pratwa pozyskano 272 osobniki należące do 15 

rodzimych gatunków ryb reprezentujących 4 rodziny: karpiowate (12 gatunków), okoniowate 

(3 gatunki), dorszowate (1 gatunek), szczupakowate (1 gatunek) (Tabela 23). Nie stwierdzono 

w tym cieku występowania gatunków objętych ochroną gatunkową. Natomiast spośród 

gatunków obcych stwierdzono obecność karasia srebrzystego. Wartość indeksu Shannona-

Wienera H=1,33 wskazuje na umiarkowanie niską bioróżnorodność, zaś indeks R=1,98 jest 

charakterystyczny dla wód zanieczyszczonych.  
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Tabela 24. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Psiny. 

 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

leszcz 

okoń 

płoć 

szczupak 

kleń 

słonecznica 

ukleja 

0,015 

0,167 

0,785 

0,011 

0,007 

0,007 

0,007 

0,71 1,23 0,37 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

 brak 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

kiełb* 

strzebla potokowa* 

śliz* 

 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W połowach monitoringowych na rzece Psina pozyskano 275 osobników należących 

do 7 rodzimych gatunków reprezentujących tylko 3 rodziny ryb. Byli to przedstawiciele ryb 

karpiowatych (5 gatunków), okoniowatych (1 gatunek) i szczupakowatych (1 gatunek) 

(Tabela 24). Ponad 95% złowionych ryb należało do 2 taksonów: płoć i okoń. Określona na 

podstawie uzyskanych danych połowowych wartość indeksu H=0,71 wskazuje na 

niepokojąco niską bioróżnorodność. Również indeks R=1,23 jest typowy dla wód 

zanieczyszczonych. 

W rzece Raczyna pozyskano jedynie 15 osobników rodzimych gatunków ryb 

należących do 7 gatunków reprezentujących 4 rodziny: karpiowate(4), okoniowate (1), 

piskorzowate (1) i szczupakowate (1)(Tabela 25). Jeden ze złowionych gatunków objęty jest 

ochroną gatunkową – piskorz Misgurnus fossilis L. Pomimo małej liczebności ryb obliczone 

indeksy wskazują na umiarkowanie wysoką bioróżnorodność ichtiofauny charakterystyczną 

dla wód nieznacznie zanieczyszczonych. 
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Tabela 25. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Raczyny. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

okoń 

kleń 

jaź 

płoć 

szczupak 

piskorz* 

boleń 

0,133 

0,267 

0,067 

0,267 

0,133 

0,067 

0,067 

1,78 3,4 0,87 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

 brak 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

 

Tabela 26. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Stobrawy. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

śliz* 

okoń 

płoć 

kleń 

kiełb 

szczupak 

pstrąg potokowy 

koza* 

minóg strumieniowy* 

ciernik 

miętus 

brzana 

ukleja 

leszcz 

jelec 

jaź 

0,120 

0,212 

0,201 

0,001 

0,181 

0,013 

0,055 

0,104 

0,023 

0,041 

0,008 

0,002 

0,014 

0,011 

0,005 

0,002 

2,12 3,05 0,85 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. sumik karłowaty 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 
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W połowach w rzece Stobrawa złowiono 874 osobniki należące do 16 rodzimych 

gatunków ryb reprezentujących 9 rodzin: karpiowatych (8 gatunków), okoniowatych  

(1 gatunek), szczupakowatych(1 gatunek), dorszowatych (1 gatunek), ciernikowatych  

(1 gatunek), przylgowatych (1 gatunek), piskorzowatych (1 gatunek), łososiowatych  

(1 gatunek) oraz minogowatych (1 gatunek)(Tabela 26). Trzy spośród oznaczonych gatunków 

ryb są objęte ochroną gatunkową: śliz, koza oraz przedstawiciel krągłoustych - minóg 

strumieniowy Lampetra planeri. Indeks H=2,12 wskazuje na wysoka bioróżnorodność 

charakterystyczną dla wód czystych pomimo iż, indeks R=3,05 wskazuje na nieznaczne 

zanieczyszczenie wód Stobrawy. 

 

 

Tabela 27. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Ścinawy Niemodlińskiej. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

strzebla* 

okoń 

śliz* 

kiełb 

pstrąg potokowy 

kleń 

płoć 

jazgarz 

0,034 

0,276 

0,126 

0,276 

0,011 

0,080 

0,149 

0,046 

1,77 2,06 0,81 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

czebaczek amurski 

karaś srebrzysty 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

 

Do badań pozyskano tutaj 87 osobników należących do 8 rodzimych gatunków ryb 

reprezentujących 4 rodziny: karpiowate(4), okoniowate(2), łososiowate (1), przylgowate 

(1)(Tabela 27). W połowach potwierdzono występowanie dwóch gatunków objętych ochroną 

gatunkową: strzebli potokowej oraz śliza. Stwierdzono ponadto 2 gatunki obce inwazyjne: 

czebaczka amurskiego oraz karasia srebrzystego. Określona na bazie wyników połowów 

wartość indeksu H=1,77 wskazuje na umiarkowaną bioróżnorodność ichtiofauny, niemniej 

indeks R=2,06 jest typowy dla wód zanieczyszczonych. 
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Tabela 28. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Świdnej. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

kiełb 

strzebla* 

minóg strumieniowy* 

śliz* 

kleń 

pstrąg potokowy 

0,085 

0,846 

0,008 

0,015 

0,023 

0,023 

0,63 1,98 0,28 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

 brak 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 brak 

 

W ramach połowów monitoringowych przeprowadzonych w sezonie 2013/2014  

w rzece Świdna pozyskano 130 osobników należących do 6 gatunków reprezentujących  

4 rodziny ryb: karpiowate (3), przylgowate (1), łososiowate (1), minogowate (1)(Tabela 28), 

w tym aż trzy gatunki objęte ochroną gatunkową, a mianowicie strzeblę potokową, minoga 

strumieniowego oraz śliza. W ichtiofaunie rzeki Świdna dominantem okazała się strzebla 

potokowa, której udział liczbowy w połowach wynosił prawie 85%. Pomimo, że połowa 

oznaczonych gatunków jest objęta ochroną gatunkową indeks H=0,63 wskazuje na niską 

bioróżnorodność. Jednak tak jak w przypadku rzeki Budkowiczanka, nie oznacza to wcale 

niskiej wartości przyrodniczej tego cieku. 

 

Tabela 29. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Widawy. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

brzana 

jaź 

kleń 

leszcz 

lin 

okoń 

płoć 

pstrąg potokowy 

sandacz 

sum 

szczupak 

węgorz 

0,005 

0,029 

0,003 

0,223 

0,021 

0,107 

0,518 

0,001 

0,024 

0,001 

0,047 

0,001 

1,51 2,65 0,67 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

ciernik 

jazgarz 

kiełb 

miętus 

słonecznica 

ukleja 

0,003 

0,004 

0,003 

0,002 

0,003 

0,003 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. 

2. 

karaś 

karp 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

boleń 

jelec 

koza* 

krąp 

piskorz* 

śliz* 

świnka 

wzdręga 

 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W połowach w rzece Widawa pozyskano 1037 osobników należących do 18 gatunków 

reprezentujących 8 rodzin ryb: karpiowate (10), dorszowate (1), szczupakowate (1), 

okoniowate (3), węgorzowate (1), łososiowate (1), sumowate (1), ciernikowate (1)(Tabela 

29). Nie stwierdzono w połowach gatunków objętych ochroną gatunkową. Natomiast spośród 

gatunków obcych w cieku stwierdzono dwa taksony: karasia srebrzystego i karpia. Oznaczone 

indeksy wskazują na umiarkowaną bioróżnorodność tego cieku, charakterystyczną dla 

nieznacznie zanieczyszczonych środowisk.  

W rzece Widna pozyskano 79 ryb należących do 6 rodzimych gatunków, 

reprezentujących 3 rodziny: karpiowate (3 gatunki), łososiowate (2 gatunki) i przylgowate  

(1 gatunek)(Tabela 30). Dwa spośród złowionych gatunków objęte są ochroną gatunkową. Są 

to strzebla potokowa i śliz. Złowiono również przedstawiciela jednego gatunku obcego,  

a mianowicie czebaczka amurskiego. Obliczone indeksy bioróżnorodności wskazują na 

umiarkowanie niską różnorodność ichtiofauny. 
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Tabela 30. Bogactwo ichtiofaunistyczne wód Widnej. 

Gatunki natywne stwierdzone w połowach kontrolnych 

Lp. Nazwa pi H R 1-D 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

pstrąg potokowy 

strzebla* 

kiełb 

śliz* 

kleń 

lipień 

0,241 

0,481 

0,025 

0,139 

0,101 

0,013 

1,35 1,58 0,69 

Gatunki obce stwierdzone w połowach kontrolnych 

1. czebaczek amurski 

Gatunki natywne, których występowanie potwierdzają dane literaturowe 

 Brak 

* gatunek objęty ochroną gatunkową 

 

W Tabeli 31 zestawiono obliczone dla poszczególnych, objętych badaniami rzek 

wartości indeksów Hill’a. Indeksy uszeregowane są malejąco w odniesieniu do podanych  

w ostatniej kolumnie wartości N dla q=3.0 (N3.0). Wartości w tej kolumnie można 

potraktować jako statystyczne liczebności gatunków pospolitych (dominujących liczbowo)  

w danym środowisku. Im większa wartość N3.0 tym liczebności poszczególnych gatunków 

wchodzących w skład ichtiofauny są bardzie wyrównane. Im niższa wartość tego wskaźnika 

tym większa jest dominacja 1-2 gatunków. W tym kontekście najmniej zdominowanym,  

w tym znaczeniu środowiskiem charakteryzuje się Odra (obwód rybacki Odra 2), najsilniej 

zaś zdominowane są rzeki Psina (płoć i okoń) oraz Świdna (strzebla potokowa)(Fig. 9).  

 

    

Fig. 9. Rzeka Świdna: A – odcinek uregulowany; B – odcinek nie zmieniony 

antropologicznie.  

  

A B 
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Tabela 31. Wartości wskaźników Hill’a obliczone dla poszczególnych rzek Opolszczyzny. 

 

Nazwa q=0.0 q=0.5 q=1.0 q=2.0 q=3.0 

Odra nr 1 27 13,1 9,6 7,2 6,3 

Odra nr 2 16 13,1 11,5 9,8 9,0 

Nysa Kłodzka nr 3 17 8,2 5,4 4,0 3,5 

Nysa Kłodzka nr 4 17 12,1 9,6 7,5 6,7 

Nysa Kłodzka nr 5 26 11,6 6,7 4,7 4,2 

Raczyna 7 6,4 6,0 5,2 4,8 

Widna 6 4,6 3,9 3,1 2,8 

Świdna 6 3,0 1,9 1,4 1,3 

Mała Panew 13 7,9 5,8 4,4 3,9 

Jemielnica 12 8,9 6,8 4,7 3,9 

Stobrawa 17 10,7 8,4 6,7 6,1 

Budkowiczanka 8 7,6 7,3 6,9 6,7 

Osobłoga 23 10,0 6,1 4,2 3,6 

Kłodnica 23 10,2 5,5 3,5 3,0 

Ścinawa Niemodlińska 8 6,7 5,9 5,0 4,6 

Widawa 20 7,8 4,5 3,0 2,6 

Pratwa 20 7,4 3,8 2,6 2,4 

Opawa 19 8,1 3,8 2,1 1,8 

Psina 9 3,2 2,0 1,5 1,4 

 

 

6. ANALIZA POKARMU, STRUKTURY WIEKOWEJ I TEMPA WZROSTU DOMINUJĄCYCH, 

CENNYCH Z GOSPODARCZEGO I PRZYRODNICZEGO PUNKTU WIDZENIA, PRZEDSTAWICIELI 

ICHTIOFAUNY 

 

Przeanalizowano dostępność pokarmową, strukturę wiekową populacji oraz tempo 

wzrostu, cennych z gospodarczego i przyrodniczego punktu widzenia, przedstawicieli 
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ichtiofauny występujących w czterech zbiornikach zaporowych użytkowanych rybacko przez 

PZW Opole. Były to: Zbiornik Otmuchów i Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka, Zbiornik 

Turawa na rzece Mała Panew oraz Zbiornik Michalice na rzece Widawa. Dodatkowo 

przeprowadzono analizę pokarmu ryb bytujących na wybranych odcinkach dwóch 

największych cieków Opolszczyzny - Odry i Nysy Kłodzkiej. 

 

Warunki pokarmowe 

W zbiorniku zaporowym Nysa, warunki żerowania dla większości gatunków są dobre 

lub bardzo dobre. Dotyczy to także gatunków bentosożernych, które w okresie wiosenno-

letnim mają możliwość penetracji szerokiego obszaru strefy litoralowej akwenu. Wynika to z 

faktu, iż warstwa hypolimnionu jest stosunkowo dobrze natleniona, co sprawia że praktycznie 

całe dno zbiornika jest dostępne dla ryb. Zdecydowanie gorsze warunki żerowania znajdują 

natomiast stadia młodociane, których podstawą diety z konieczności stają się dominujące w 

składzie zooplanktonu przybrzeżnego jego drobne formy (wrotki, widłonogi czy mniejsze 

wioślarki).  

Z kolei w zbiorniku Otmuchów, dla większości gatunków ryb w nim bytujących, baza 

pokarmowa jest stosunkowo uboga co sprawia, że warunki żerowania są generalnie nie 

najlepsze. Wiąże się to m.in. z tym, iż akwen jest jednym z pierwszych na rzece Nysa 

Kłodzka zasilanym ubogimi wodami górskimi. Ze względu na duże wahania poziomu wody 

zwarte zespoły roślinności wodnej występują jedynie w strefie cofki. Są to w większości 

kompleksy rdestu ziemnowodnego i manny mielec. Fragmenty roślinności szuwarowej w 

postaci luźnych skupień trzciny pospolitej występują natomiast w południowo-zachodniej 

partii zbiornika. W okresie wiosennym rozwijają się luźne zespoły rdestnic w przybrzeżnych 

partiach zbiornika, jednak wskutek spadku poziomu wody w okresie lata nie są one w stanie 

wytworzyć bardziej zwartych i trwałych skupień. Wpływa to w sposób istotny na rozwój bazy 

pokarmowej i tempo wzrostu ryb, które u większości analizowanych gatunków należy uznać 

za przeciętne bądź słabe. Począwszy od 2013 roku żerowiska ryb bentosożernych w obu 

zbiornikach mogą być dodatkowo zmniejszone ze względu na zapisy postanowienia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WPN.43.4.2013.PS z 19 kwietnia 

2013 roku, dotyczącego warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na szczególnym 

korzystaniu z wód zbiornika Nysa. Wiążą się one z utrzymywaniem nienaturalnie niskiego 

poziomu wody w zbiorniku. Zabieg ten ogranicza znacznie strefę tzw. dostępnego dna, co z 

kolei w dłuższej perspektywie może generować obniżenie wzrostu ryb, osłabienie ich 

kondycji, a w konsekwencji zwiększoną śmiertelność naturalną wynikającą z braku 
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odporności na patogeny. Mimo, iż inwestycja nie dotyczy bezpośrednio zbiornika Otmuchów, 

to uwarunkowania hydrologiczne i połączenie ze zbiornikiem Nysa oraz Kozielno poprzez 

Nysę Kłodzką potencjalnie może generować większe wahania poziomu wody niż dotychczas 

także w tym zbiorniku. 

W przypadku oceny warunków żerowania dla ryb występujących w Zbiorniku 

Turawa, należy uznać je za dobre lub nawet bardzo dobre. Analogicznie jak w Zbiorniku 

Nyskim także tutaj gatunki bentosożerne, znajdują obfitą bazę pokarmową, zwłaszcza w 

okresie wiosenno-letnim, mając możliwość penetracji relatywnie szerokiej strefy litoralowej. 

Natomiast podobnie jak w zbiornikach Nyskim i Otmuchowskim, zdecydowanie gorsze 

warunki żerowania znajdują stadia młodociane ryb, które zmuszane są do żerowania 

praktycznie wyłącznie na drobnych formach zooplanktonu (wrotki, widłonogi oraz drobne 

wioślarki). Także w Zbiorniku Turawa począwszy od 2013 roku żerowiska ryb 

bentosożernych w okresie wrzesień-październik są znacząco zmniejszane ze względu na 

zapisy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WPN.43.4.2013.PS z 19 kwietnia 2013 roku, dotyczącego warunków realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na szczególnym korzystaniu z wód zbiornika Turawa. Wiążą 

się one z utrzymywaniem nienaturalnie niskiego poziomu wody w zbiorniku (171 m n.p.m.).  

Warunki żerowania dla większości gatunków ryb występujących w Zbiorniku 

Michalice nie odbiegają od tych prezentowanych poprzednio i można uznać je za typowe dla 

zbiorników zaporowych. Ze względu na dużo mniejszą powierzchnię/objętość wody oraz 

znikome, w porównaniu z dużymi zbiornikami, wahania poziomu wody, dostępność pokarmu 

dla ryb w Zbiorniku Michalice wydaje się być nieznacznie lepsza. Jednak charakter zbiornika 

także tutaj skutkuje ograniczeniem bazy pokarmowej dla narybku wielu gatunków do 

drobnych form zooplanktonowych.  

Warunki żerowania dla większości występujących gatunków ryb w Odrze są na ogół 

dobre, co wynika przede wszystkim z bogactwa nisz ekologicznych i zróżnicowania siedlisk, 

jakie mogą zajmować poszczególne taksony. Dotyczy to także gatunków bentosożernych, 

które w okresie wiosenno-letnim mają możliwość penetracji połaci centralnej części koryta 

rzeki. Wynika to również z faktu, iż wody Odry na badanych obszarach cechują się 

stosunkowo dobrym natlenieniem. Również dobre warunki żerowania znajdują stadia 

młodociane, których podstawą diety z są dominujące w składzie makrozoobentosu larwy 

owadów, chruściki czy formy zooplanktonu przybrzeżnego (wrotki, widłonogi czy drobne 

wioślarki). Na skład i charakter planktonu w Nysie Kłodzkiej na odcinku poniżej Zbiornika 

Nyskiego decydujący wpływ mają wody zrzutowe ze tego zbiornika. W momencie silnych 
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zrzutów wody, większe formy planktonowe są wynoszone z rzeki. Latem w składzie 

fitoplanktonu dominują zielenice i sinice. Okresowo powodują one masowe zakwity wody, 

powodujące istotne zmniejszenie przezroczystości wody. Wraz z biegiem rzeki pojawiają się 

częściej większe formy zooplanktonu głównie widłonogi (Copepoda) reprezentowane przez 

rodzaje: Cyclops, Mesocyclops. W faunie bentosowej rzeki na odcinku tuż poniżej zbiornika 

Nysa dominują różne gatunki ochotkowatych Chironomidae. Taki stan rzeczy determinują 

prawdopodobnie czynniki abiotyczne, różnicujące organizmy wytrzymujące niedobór tlenu  

i eurytermiczne. W dół rzeki od zbiornika coraz częstsze są larwy owadów należących do 

następujących grup: Trichoptera, Zygoptera, Anizoptera i Coleoptera. 

 

6.1 Analiza pokarmu dominujących gatunków ryb 

Analizy pokarmu dokonano dla kilku wybranych przedstawicieli ichtiofauny 

wymienionych zbiorników i odcinków rzek z wykorzystaniem następujących parametrów: 

częstość występowania danego komponentu (wyrażona w %), udział liczbowy w grupie 

komponentów policzalnych oraz udział wagowy danego komponentu w masie pokarmu.  

W tym celu w latach 2013-2014 dokonano szeregu badań monitoringowych, polegających na 

przeprowadzeniu odłowów kontrolnych ryb bytujących w czterech wymienionych 

zbiornikach zaporowych oraz na wybranych odcinkach dwóch wymienionych rzek. 

 

Leszcz 

W trakcie badań monitoringowych stwierdzono, iż najistotniejszym składnikiem diety 

leszcza w Zbiorniku Nysa są larwy Chironomidae (96% częstości występowania). Oprócz 

nich prawie równorzędne znaczenie mają cztery inne komponenty (od 28 do 43%), tj. 

Oligochaeta, zooplankton (Copepoda i Cladocera) oraz detrytus (Fig. 10). Istotny udział 

zanęt w pokarmie leszcza, w postaci ziaren zbóż, kukurydzy czy larw much, jest dowodem na 

wykorzystywanie tego typu elementów przez ryby, ale pośrednio także o intensywnym 

wprowadzaniu „dodatkowego” ładunku biogenów przez wędkarzy. Stosunkowo dużą rolę 

odgrywa też w pokarmie leszcza detrytus, zmieszany z cząstkami mineralnymi i 

prawdopodobnie z drobnymi cząstkami zanęty. Obecność form zooplanktonowych, głównie 

Copepoda dowodzić może niedostatecznej ilości makrozoobentosu w zbiorniku, a tym samym 

pośrednio wpływać na tempo wzrostu gatunku. 
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Fig. 10. Częstość występowania poszczególnych składników w pokarmie leszcza ze 

Zbiornika Nysa. 

 

Dieta leszcza w zbiorniku Otmuchów składa się w większości z larw ochotkowatych 

Chironomidae (75% częstości występowania). Pokarm tego typowego bentofaga jest zresztą 

odzwierciedleniem stosunkowo skromnych zasobów makrozoobentosu w omawianym 

akwenie. Mimo preferencji wobec pokarmu zwierzęcego - w formie larw ochotkowatych jako 

podstawy swej diety – jest on zmuszony do bazowania na pokarmie roślinnym w postaci 

makrofitów czy glonów. Podobnie jak w Zbiorniku Nyskim, także tutaj istotnym elementem 

zawartości przewodów pokarmowych leszczy okazały się być składniki zanęt wędkarskich – 

ziaren zbóż czy kukurydzy (Fig. 11). 

W Zbiorniku Turawa leszcz odżywiał się głównie zooplanktonem (33,6%), detrytusem 

(31,1%) oraz larwami Chironomidae (22%). Pozostałymi elementami diety tego gatunku były 

glony oraz makrofity (13,3%) (Fig. 12). Zespół organizmów bezkręgowych tworzących 

bentos zbiornika Turawa można uznać za ubogi. Duże partie piaszczysto-żwirowatego dna, 

przemieszczanie miękkich osadów, wskutek silnych prądów związanych ze spracowywaniem 

wody, uniemożliwia wytworzenie zespołów bentosowych o dużym zróżnicowaniu 

gatunkowym, co w konsekwencji wpływa na mały udział makrozobentosu w diecie leszcza. 
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Fig. 11. Częstość występowania poszczególnych składników w pokarmie leszcza ze zbiornika 

Otmuchów. 

 

Dodatkowym ograniczeniem w diecie tego typowego bentosofaga był prawdopodobnie 

bardzo niski poziom wody w zbiorniku, który spowodował wyeliminowanie znacznej 

potencjalnej powierzchni żerowania tych ryb. 

 

Fig. 12. Częstość występowania poszczególnych składników w pokarmie leszcza ze 

Zbiornika Turawa. 
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Pokarmem leszcza w zbiorniku zaporowym Michalice są przede wszystkim larwy 

Chironomidae oraz detrytus (odpowiednio 80 i 70% częstości występowania), co nie najlepiej 

świadczy o zasobach pokarmowych akwenu. Uzupełnieniem tych dwóch dominujących 

komponentów pokarmowych są larwy owadów oraz mięczaki – głównie ślimaki (Fig. 13). 

Skład pokarmu tego gatunku uzależniony jest przede wszystkim od wielkości osobników. 

Starsze osobniki odżywiają się głównie larwami owadów i mięczakami. W przewodach 

pokarmowych niektórych z nich diagnozowano także znaczne ilości roślin pobierane 

prawdopodobnie wraz z fauną naroślinną. 

 

Fig. 13. Częstość występowania poszczególnych składników diety leszcza ze Zbiornika 

Michalice. 

 

Struktura pokarmu leszcza w Odrze zmienia się w zależności od wieku ryb, pory roku, 

a przede wszystkim zasobności bazy pokarmowej. O pokarmie decyduje również wrażliwość 

sensoryczna gatunku i budowa układu pokarmowego. Na podstawie sposobu pobierania 

pokarmu zalicza się leszcza do fakultatywnych filtratorów. Duża wysuwalność górnej szczęki 

pozwala leszczowi na wyszukiwanie pokarmu w stosunkowo głębokich miękkich osadach 

dennych. W przypadku niedoboru pokarmu leszcz żeruje równie intensywnie cały dzień.  

U dorosłych osobników tego gatunku w strukturze taksonomicznej pokarmu przeważały 

larwy Chironomidae, skorupiaki, skąposzczety i mięczaki. Struktura diety populacji leszcza  

z rzeki Odry świadczy o zróżnicowanej i dobrej bazie pokarmowej. Znaczne napełnienie 
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przewodów pokarmowych większości analizowanych osobników raz dominacja w pokarmie 

preferowanych komponentów wskazuje na korzystną sytuację dla tego gatunku, co z kolei 

pozwala utrzymywać jego liczną populację w rzece. W Odrze podstawą diety leszcza są  

w głównej mierze larwy Chironomidae oraz Mollusca (odpowiednio 100 i 75% częstości 

występowania). Uzupełnieniem tych dwóch dominujących komponentów pokarmowych są 

skąposzczety Oligochaeta, detrytus oraz formy zooplanktonowe – głównie drobne wioślarki  

i widłonogi (Fig. 14). Skład pokarmu tego gatunku uzależniony jest przede wszystkim od 

wielkości osobników, przy czym starsze osobniki odżywiają się głównie larwami 

Chironomidae i mięczakami. 

 

Fig. 14. Częstość występowania poszczególnych składników diety leszcza z rzeki Odry 

 

Szczupak 

Na podstawie zebranych materiałów ustalono, iż w składzie pokarmu szczupaka 

występującym w Zbiorniku Nyskim pojawia się kilka dominujących gatunków ryb, przy 

czym najliczniej występującymi są: płocie (41,2% udziału liczbowego), okonie (28,1%)  

i leszcze (19,4%)(Fig. 15). Dodatkowym komponentem diety dużych osobników szczupaka są 

niekiedy mocno wygrzbiecone krąpie. Wydaje się zatem logicznym zwiększanie liczebności 

tego drapieżnika obligatoryjnego, jako potencjalnej możliwości biologicznej kontroli nad 

rosnącą i zagęszczoną populacją leszcza.  
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Fig. 15. Procentowy udział liczbowy dominujących ryb-ofiar w pokarmie szczupaka ze 

zbiornika Nysa. 

 

W przypadku szczupaka ze zbiornika Michalice w trakcie połowów doświadczalnych 

stwierdzono, iż podstawą jego diety są cztery gatunki litoralowe: płoć, okoń, wzdręga i karaś 

pospolity (Fig. 16). Dominującą rolę odgrywa tutaj płoć (44% udziału wagowego) przed 

karasiem pospolitym (25%) i okoniem (8%). Świadczy to o niewielkim zróżnicowaniu ofiar 

tego drapieżnika obligatoryjnego, tym bardziej że ryby-ofiary reprezentowane były przez 

zbliżone wiekowo osobniki. Brak innych ofiar wynikać może też częściowo z specyfiki niszy 

żerowiskowej tego gatunku.  

Z kolei w Zbiorniku Turawa w składzie pokarmu szczupaka potwierdzono obecność 

pięciu komponentów pokarmowych, na które składały się następujące gatunki ryb-ofiar: 

okoń, sandacz, leszcz, płoć i szczupak, przy czym dominował narybek okonia (70%) oraz 

narybek sandacza (14%). 

W przypadku szczupaka z rzeki Odry stwierdzono, iż podstawą jego diety jest kilka 

gatunków ryb karpiowatych oraz okoń. Dominującą rolę wśród ryb-ofiar tego drapieżnika 

zajmuje płoć, której udział liczbowy wyniósł prawie 45%. Drugim pod względem istotności 

okazał się okoń, a następnie krąp (Fig. 17). Świadczy to o utrwalonych preferencjach 

szczupaka wobec swoich ofiar, analogicznie do sytuacji z jezior. 
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Fig. 16. Udział i znaczenie poszczególnych ryb-ofiar w składzie pokarmu szczupaka w 

zbiorniku Michalice. 

 

 

Fig. 17. Częstość występowania poszczególnych ryb-ofiar w diecie szczupaka z rzeki Odry 
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udziału wagowego największe znaczenie ma leszcz (41,7% zjadanych ryb), co wynika  

z wielkości pochwytywanych ofiar (Fig. 18). 

 

 

Fig. 18. Udział i znaczenie poszczególnych ryb-ofiar w składzie pokarmu szczupaka z Nysy 

Kłodzkiej 

 

Sandacz 

Skład pokarmu sandacza bytującego w Zbiorniku Nysa opiera się na pięciu 

podstawowych komponentach. Największy udział liczbowy ma okoń (45,9% udziału 

liczbowego) ryb-ofiar, przed młodocianymi formami własnego gatunku (18%) oraz płocią 

(16,8%)(Fig. 19). Ponadto w diecie potwierdzono obecność jazgarza i narybku leszcza, które 

stosunkowo licznie reprezentowane były również w składzie zespołów narybkowych tego 

akwenu. 
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Fig. 19. Procentowy udział liczbowy dominujących ryb-ofiar w pokarmie sandacza ze 

Zbiornika Nysa. 

 

 

W Zbiorniku Otmuchów sandacz jest drapieżnikiem żerującym na kilku ofiarach,  

z których największy udział liczbowy posiada płoć – 39%. Oprócz niej istotną rolę w diecie 

stanowi okoń (30%), przed jazgarzem i młodocianymi osobnikami własnego gatunku – po 

12% udziału (Fig. 20). Pozostałe ofiary, tak jak ukleja są jedynie niewielkim urozmaiceniem 

diety tego drapieżcy. Taki obraz pośrednio świadczy o słabej dostępności narybku okonia, co 

z kolei można wiązać z nieefektywnym tarłem naturalnym. Należy o tym pamiętać także  

w kontekście planowanej gospodarki rybackiej w Zbiorniku Otmuchów w kolejnych 

sezonach, bowiem np. zbyt duża presja wędkarska na okonia, może wpływać ograniczenie 

liczebności tarlaków i obniżać rekrutację, a tym samym pośrednio ograniczać bazę 

pokarmową sandacza. Zresztą prawdopodobne konsekwencje przedstawionej sytuacji mają 

już aktualnie swoje odzwierciedlenie w obniżonym tempie wzrostu sandacza.  
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Fig. 20. Udział liczbowy dominujących ryb-ofiar w pokarmie sandacza ze zbiornika 

Otmuchów. 

 

W diecie sandacza ze Zbiornika Turawa stwierdzono obecność okonia, jazgarza, 

sandacza, płoci i krąpia. Zdecydowanie dominował narybek okonia (70%) przed jazgarzem  

i młodocianym sandaczem (odpowiednio 11 i 8,5%). Pozostałe dwa gatunki – przedstawiciele 

ryb karpiowatych stanowiły zaledwie ogółem 10,5% udziału liczbowego wszystkich ryb-ofiar 

(Fig. 21). 

 

Fig. 21. Procentowy udział liczbowy dominujących ryb-ofiar w pokarmie sandacza ze 

Zbiornika Turawa 
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Okoń 

Dieta populacji okonia zasiedlającej Zbiornik Otmuchów cechuje się małą liczbą 

komponentów. Dominującymi składnikami pokarmu ryb młodocianych są larwy 

Chironomidae, larwy owadów oraz zooplankton (Cladocera i Copepoda). Świadczyć to może 

o małej liczebności form makrozoobentosu - istotnego składnika diety w innych akwenach.  

U starszych osobników okonia stwierdzono natomiast obecność narybku ryb karpiowatych – 

przede wszystkim płoci oraz nieliczne przypadki kanibalizmu (Fig. 22). 

 

Fig. 22. Udział liczbowy ofiar w pokarmie dwóch klas wielkościowych okonia ze zbiornika 

Otmuchów. 

 

 

Fig. 23. Skład gatunkowy i udział ryb ofiar w diecie okonia z rzeki Nysa Kłodzka 
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W diecie okonia bytującego w Nysie Kłodzkiej, pod względem częstości 

występowania przeważały larwy Chironomidae, stanowiące ok. 10 % masy zjadanego 

pokarmu. Wśród ryb-ofiar przeważały natomiast młodociane stadia płoci i okonia (Fig. 23). 

 

Płoć 

Cechą charakterystyczną płoci jest szerokie spektrum pokarmowe w warunkach silnej 

konkurencji lub ograniczonych zasobów pokarmowych. Wobec okresowego niedostatku 

pokarmu zwierzęcego ryby zjadają wtedy znaczne ilości glonów i makrofitów stanowiących 

niekiedy powyżej 90 % masy pokarmu. Układ trawienny płoci nie jest przystosowany do 

efektywnego przyswajania pokarmu roślinnego, toteż znaczna jego część przechodzi przez 

przewód pokarmowy nie wykorzystana. W konsekwencji pokarm roślinny musi być zjadany 

w znacznie większej ilości niż zwierzęcy, a przyswajane są tylko te komórki, które zostały 

mechanicznie zmiażdżone przez kości gardzielowe dolne.  

W przypadku populacji płoci ze zbiornika Michalice mamy do czynienia z sytuacją 

ograniczonych zasobów pokarmu dla starszych roczników, czyli brakiem bogatej fauny 

makrozoobentosowej, przede wszystkim różnorodnych form mięczaków (małży  

i ślimaków)(Fig. 24). 

 

 

Fig. 24. Częstość występowania podstawowych składników diety płoci w zbiorniku 

Michalice. 
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fauny bentosowej. Świadczy o tym struktura diety badanych ryb oparta głównie na larwach 

Chironomidae, uzupełnianych przez detrytus oraz makrofity (Fig. 25). 

 

Fig. 25. Częstość występowania podstawowych składników diety płoci w Odrze 

 

Jaź 

Dorosłe jazie w zbiorniku Michalice żywią się makrofitami, larwami ochotkowatych, 

skąposzczetami, larwami owadów (ważek, chruścików) oraz planktonem zwierzęcym  

(Fig. 26). Pod względem udziału wagowego dominujące okazały się larwy ochotkowatych 

Chironomidae (40%) przed skąposzczetami Oligochaeta (25%) oraz larwami owadów (19%). 

Natomiast pokarm zwierzęcy w postaci nielicznych ślimaków i form zooplanktonowych 

należy uznać za składniki dodatkowe – uzupełniające. Warto zaznaczyć, iż w zestawieniu nie 

uwzględniono nadtrawionych składników zanęt wędkarskich tzn. ziaren kukurydzy i kasz 

zbożowych, których obecność potwierdzono w trakcie analiz składu pokarmu. 
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Fig. 26. Procentowy udział wagowy poszczególnych składników pokarmu jazia ze zbiornika 

Michalice. 

 

6.2 Struktura wieku i tempo wzrostu 

 

Leszcz 

W przypadku analizy tempa wzrostu leszcza pochodzącego ze zbiornika Nysa 

stwierdzono w zebranym materiale pięć grup wiekowych, gdzie przeważały osobniki w wieku 

4+ oraz 5+. Średnia długość ciała leszcza wynosiła: w pierwszym roku 7.2 cm, w trzecim 

18.9 cm, w piątym 24.4 cm, a w siódmym 30.4 cm. W przypadku Zbiornika Otmuchów  

w zebranym materiale leszcza także stwierdzono pięć grup wiekowych, z przewagą 

osobników w wieku 4+ i starszych. Średnia długość ciała leszcza wynosiła: w pierwszym 

roku 7.6 cm, w trzecim 15.4 cm, w piątym 25.2 cm, a w siódmym 32.4 cm. Podobna strukturę 

wiekową, pięć roczników, z dominacją osobników w wieku 4+ oraz 5+ zanotowano 

analizując tempo wzrostu leszcza pochodzącego ze Zbiornika Turawa. Średnia długość ciała 

leszcza wynosiła w tym akwenie: w pierwszym roku 7.4 cm, w trzecim 21.5 cm, w piątym 

33.0 cm, a w ósmym 42.5 cm. Natomiast leszcze bytujące w Zbiorniku Michalice osiągają 6,4 

cm w pierwszym roku życia, 16,2 cm w trzecim, 27,0 cm w piątym do 39,0 cm w siódmym 

roku. Tempo wzrostu tego gatunku, do piątego roku życia mieści się w granicach wzrostu 

przeciętnego według modeli zaproponowanych przez Szczerbowskiego. U starszych 

roczników tempo wzrostu jest szybsze w porównaniu do populacji ze Zbiornika Nysa, ale 

zdecydowanie niższe od obserwowanych w zbiorniku Turawa (Fig. 27). 
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Fig. 27. Tempo wzrostu leszcza występującego w analizowanych zbiornikach zaporowych 

 

Płoć 

Tempo wzrostu płoci występującej w Zbiorniku Nyskim charakteryzuje się 

stosunkowo słabą dynamiką (Fig. 28). W trakcie odłowów kontrolnych stwierdzono obecność 

czterech grup wiekowych tego gatunku, gdzie zauważalna była dominacja osobników  

w wieku 0 +. W pierwszych latach życia rośnie ona stosunkowo szybko, podczas gdy  

w kolejnych sezonach tempo wzrostu można uznać za przeciętne na tle analogicznych 

akwenów. Średnia długość ciała płoci wynosiła tutaj: w pierwszym roku 6.1 cm, w trzecim 

12.7 cm, w piątym 19.1 cm, a szóstym 23.1 cm. Podobnie w Zbiorniku Otmuchów tempo 

wzrostu płoci charakteryzuje się przeciętną dynamiką. Począwszy od piątego roku życia 

tempo wzrostu tego gatunku jest wyraźnie większe. Podczas odłowów kontrolnych 

stwierdzono występowanie czterech klas wiekowych płoci, gdzie dominującą grupę stanowiły 

ryby w wieku 0+. Średnia długość ciała płoci wynosiła: w pierwszym roku 5.6 cm, w trzecim 

12.2 cm, w piątym 19.0 cm, a siódmym 27.0 cm.  

W obu zbiornikach Otmuchów i Nysa nie ma podstaw do ustalania wymiaru 

ochronnego dla tego gatunku, z uwagi na wykazany stosunkowo wolny wzrost. 

Prawdopodobnie wynika to z faktu, braku wśród makrozoobentosu racicznicy zmiennej – 

Dreissena polymorpha czy innych gatunków małży, stanowiących podstawowe źródło 

pokarmu dla dużych osobników płoci. Ponadto istotnym elementem jest konkurencja 

pokarmowa z licznie reprezentowanymi w zbiornikach – leszczem czy krąpiem. Dlatego 
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konieczne jest podjęcie działań, ukierunkowanych na zwiększenie liczebności populacji płoci, 

np. drogą ograniczania populacji leszcza. Taka zmiana byłaby też korzystna z punktu 

widzenia przebudowy bazy pokarmowej dla ryb drapieżnych. W przypadku płoci pochodzącej 

ze Zbiornika Turawa, stwierdzono w odłowach kontrolnych obecność czterech grup 

wiekowych, gdzie zauważalna była dominacja osobników w wieku pięciu lat, a tempo 

wzrostu tego gatunku można określić jako bardzo dobre (Fig. 28). Średnia długość ciała płoci 

wynosiła w tym przypadku: w pierwszym roku 6.4 cm, w trzecim 14.9 cm, w piątym 22.0 cm, 

a siódmym 28.5 cm. Podobnie tempo wzrostu płoci w zbiorniku Michalice należy uznać za 

bardzo szybkie (Fig. 28). W pierwszym roku życia osobniki płoci osiągają tutaj 6,2 cm,  

w trzecim 12,2 cm, w piątym 20,2 cm a w siódmym aż 26,1 cm. Porównanie danych 

przedstawionych przez Boronia (2004) z wynikami analiz tempa wzrostu wykonanymi na 

podstawie osobników złowionych w 2013/2014 roku, wskazuje na poprawę warunków 

bytowania (żerowiskowych) płoci. Lepsze tempo wzrostu może być również wynikiem 

intensywnej presji wędkarskiej i systematycznego „przerzedzania” stada. 

 

Fig. 28. Tempo wzrostu płoci występującej w analizowanych zbiornikach zaporowych. 

 

Okoń 

W badaniach tempa wzrostu okonia ze zbiornika Nysa stwierdzono występowanie 

czterech grup wiekowych tego gatunku w przedziale od 1+ do 7+. Wśród złowionych 

osobników dominowały ryby pięcioletnie, zaś średnie tempo wzrostu długości ciała wynosiło: 
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w pierwszym roku 6.1 cm, w trzecim 13.6 cm, w piątym 20.0 cm a siódmym 24.6 cm. Tempo 

wzrostu okonia ze zbiornika Nysa okazało się zbliżone do analogicznych danych uzyskanych 

dla populacji ze zbiornika Otmuchów, w którym także stwierdzono występowanie grup 

wiekowych w zakresie od 0+ do 7+. Wśród złowionych osobników dominowały ryby 0+, zaś 

średnie tempo wzrostu długości ciała wynosiło: w pierwszym roku 6.1 cm, w trzecim 13.6 

cm, w piątym 20.1 cm a siódmym 24.7 cm.  

Z kolei w badaniach tempa wzrostu okonia pochodzącego ze Zbiornika Turawa 

stwierdzono występowanie pięciu grup wiekowych (od 1+ do 8+). Wśród złowionych 

osobników dominowały ryby pięcioletnie, zaś średnie tempo wzrostu długości ciała wynosiło: 

w pierwszym roku 4.8 cm, w trzecim 11.9 cm, w piątym 20.0 cm a ósmym 29.5 cm. Tempo 

wzrostu okonia ze zbiornika Turawa okazało się zbliżone do analogicznych danych 

uzyskanych dla populacji ze zbiornika Otmuchów czy Nysy (Fig. 29). Również w przypadku 

okonia, występującego w Zbiorniku Michalice, jego tempo wzrostu należy uznać za 

przeciętne (Fig. 28). Młodociane okonie osiągają długość ciała 4,6 cm w pierwszym roku 

życia, 12,5 cm w trzecim roku, 18,9 w piątym oraz 24,5 cm w siódmym roku życia.  

W zestawieniu z minimalnym udziałem liczbowym okonia w zespołach narybkowych 

zbiornika Michalice (1,7%), może to tłumaczyć bardzo słaby wzrost sandacza w tym 

zbiorniku. Wynika to z faktu, iż w zdecydowanej większości zbiorników naszej strefy 

klimatycznej, sandacz bazuje na juwenilnych stadiach okonia jako swym głównym składniku 

diety. 

 

Fig. 29. Tempo wzrostu okonia występującego w analizowanych zbiornikach zaporowych 
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Sandacz 

W zebranym materiale badawczym, w trakcie połowów monitoringowych w zbiorniku 

Nyskim, złowiono osobniki sandacza należące do trzech roczników (w zakresie od 1+ do 5+). 

Dominującą grupą były ryby pięcioletnie. Średnie tempo wzrostu długości ciała sandacza 

wynosiło: w pierwszym roku 14.9 cm, trzecim 33.5 cm, piątym 48.2 cm i siódmym 60.9 cm 

(Fig. 30). Wzrost sandacza w zbiorniku Nysa należy uznać za równomierny, o nieznacznie 

zarysowanej tendencji spadkowej u starszych roczników. We wszystkich pozostałych 

porównywanych zbiornikach zaporowych sandacze rosły bardziej równomiernie. Niewielkie 

przyrosty pierwszych lat życia sandacza w omawianym akwenie oznaczają, że baza 

pokarmowa dla tych grup wiekowych jest niezadowalająca. Najwyraźniej młode sandacze nie 

są w stanie korzystać z najbardziej licznych i dostępnych im ofiar – drobnych ryb 

karpiowatych (leszczy, krąpi). Ograniczeniem w tym przypadku są też z pewnością 

uwarunkowania natury anatomicznej tj. z jednej strony wąski przełyk sandaczy, z drugiej 

stopniowo wzrastające wygrzbiecenie takich ofiar. W starszych latach przyrosty nie odbiegają 

od średnich. Wymiar ochronny (45 cm) przy aktualnym tempie wzrostu jest wystarczający, 

gdyż chroni ryby do czwartego roku życia. Pozwala to większości osobników przystąpić 

przynajmniej raz do tarła. 

Złowione osobniki sandacza w Zbiorniku Otmuchów należały do dwóch trzech klas 

wiekowych, ale dominującą grupą były ryby w wieku 0+. Średnie tempo wzrostu długości 

ciała sandacza wynosiło w tym przypadku: w pierwszym roku 10.6 cm, trzecim 23.5 cm, 

piątym 36.7 cm i siódmym 43.6 cm. Tempo wzrostu długości ciała sandacza bytującego  

w zbiorniku Otmuchów okazało się niższe, w porównaniu do danych zanotowanych dla 

populacji zasiedlających inne, pobliskie akweny (Fig. 30). Było ono również zdecydowanie 

niższe w porównaniu z danymi raportowanymi dla zbiornika Otmuchów przez Boronia  

w roku 2004. Wzrost sandacza w zbiorniku Otmuchów należy uznać za równomierny, ale 

niewielkie przyrosty w omawianym akwenie oznaczają, że baza pokarmowa jest 

niezadowalająca. Należy zatem w cyklu co najmniej dwuletnim weryfikować tempo wzrostu 

tego drapieżnika i ewentualnie wprowadzać dodatkowe obostrzenie odnośnie gospodarowania 

jego populacją. Aktualny wymiar ochronny (50 cm) przy takim tempie wzrostu powinien 

zostać utrzymany by chronić ryby – potencjalne tarlaki i stwarzać większości z nich 

możliwość przystąpienia do tarła przynajmniej raz w życiu. 

W zbiorniku Turawa złowione sandacze należały do czterech grup wiekowych  

(w zakresie od 1+ do 5+). Dominującą grupą były ryby pięcioletnie. Średnie tempo wzrostu 
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długości ciała sandacza wynosiło: w pierwszym roku 19.0 cm, trzecim 36.7 cm, piątym 51.9 

cm i szóstym 61.8 cm. Tempo wzrostu długości ciała sandacza bytującego w zbiorniku 

Turawa w pierwszych latach życia okazało się nieco wyższe, w porównaniu do wartości 

zanotowanych dla populacji zasiedlających zbiorniki Otmuchów i Nysa. W kolejnych latach 

jest ono przeciętne (Rys. 30).Według kryteriów podanych przez Szczerbowskiego (1978) 

tempo wzrostu sandacza w zbiorniku Michalice należy uznać za bardzo wolne. Młode 

sandacze osiągają tu długość ciała rzędu 11,8 cm w pierwszym roku życia, 31,4 cm  

w trzecim, oraz 57,1 cm w siódmym roku życia (Fig. 30). W porównaniu z populacjami tego 

gatunku, bytującymi w omawianych zbiornikach zaporowych z wyjątkiem Otmuchowa jest to 

wzrost najwolniejszy. 

 

 

Fig. 30. Tempo wzrostu sandacza występującego w analizowanych zbiornikach zaporowych 

 

Szczupak 

W przypadku analizy tempa wzrostu szczupaka pochodzącego ze Zbiornika Nysa 

stwierdzono w zebranym materiale osobniki należące do dwóch grup wiekowych,  

a dominującymi były ryby w wieku 4+. Średnia długość ciała szczupaka wynosiła:  

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

d
łu

go
ść

 c
ia

ła
 r

yb
y 

(m
m

) 

wiek ryby (lata) 

Nysa

Otmuchów

Turawa

Michalice



Ocena bioróżnorodności ichtiofauny wód Opolszczyzny oraz uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej 

 

84 

 

 

w pierwszym roku 17.8 cm, w trzecim 46.3 cm, w piątym 60.9 cm. Uzyskane wartości 

dotyczące przyrostów pierwszych trzech lat tego gatunku są znacznie wyższe od danych 

wzrostowych uzyskanych dla zbiorników Michalice i Turawa (Fig. 31). W przypadku analizy 

tempa wzrostu szczupaka pochodzącego ze Zbiornika Turawa, stwierdzono w zebranym 

materiale osobniki należące do czterech grup wiekowych, a dominującymi były ryby w wieku 

4+. Średnia długość ciała szczupaka wynosiła: w drugim roku 22.2 cm, w czwartym 49.3 cm, 

w szóstym 65.9 cm. Z kolei tempo wzrostu szczupaka w zbiorniku Michalice należy uznać za 

przeciętne. W drugim roku życia szczupaki osiągają tutaj 19,9 cm, w czwartym 44,5 cm,  

a w szóstym 60,7 cm (Fig. 31).  

 

 

Fig. 31. Tempo wzrostu szczupaka w wybranych zbiornikach zaporowych Opolszczyzny. 
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7. ANALIZA UDZIAŁU RYB GATUNKÓW PRAWNIE CHRONIONYCH I CENNYCH PRZYRODNICZO 

W STRUKTURZE POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW ORAZ ANALIZA WYSTĘPOWANIA GATUNKÓW 

RYB OBCYCH I INWAZYJNYCH – ZAGRAŻAJĄCYCH RODZIMYM TAKSONOM 

 

Ichtiofaunie bytującej w wodach Polski zagraża szereg czynników, głównie 

pochodzenia antropogenicznego do których przede wszystkim można zaliczyć: postępującą 

eutrofizację wód, zabudowę hydrotechniczną rzek, regulację cieków wodnych oraz 

rekreacyjną zabudowę ich brzegów. Negatywnie na zasoby ichtiofaunistyczne  

i bioróżnorodność naszych wód z pewnością wpływają także kontrolowane introdukcje lub 

samoczynne rozprzestrzenianie się gatunków obcych, coraz większa presja wędkarska oraz 

ciągle istotny problem kłusownictwa w naszym kraju. Status ekologiczny rodzimych 

gatunków ryb występujących w wodach Polski kształtowany jest przez szereg przepisów 

prawa polskiego i europejskiego, wśród których wymienić należy: 

 Dyrektywę Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory z 1992 roku; 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz 

warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z 2001 

roku; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z 2011 

roku; 

 Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych publikowaną i uzupełnianą cyklicznie 

przez Międzynarodową Unię Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). 

 

Odgrywają one istotną rolę w kształtowaniu świadomości wszystkich użytkowników 

wód, a tym samym przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności polskiej ichtiofauny. 

Zastosowany system IUCN, który oparty jest na kategoriach określających status danego 

gatunku (Tabela 32) wymusza stały monitoring zasobów ichtiofaunistycznych naszych wód, 

co w konsekwencji umożliwia prowadzenie systematycznej analizy zmian zachodzących  

w zasobach polskiej ichtiofauny i skuteczną ochronę zagrożonych gatunków ryb.  
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Tabela 32. Kategorie zagrożeń gatunków wg. klasyfikacji IUCN. 

 

Kategoria Symbol Definicja 

Gatunek wymarły EX brak wątpliwości, że dany takson wyginął 

Gatunek wymarły na 

wolności 
EW 

dany takson nie występuje w stanie dzikim, 

jedynie w warunkach hodowlanych lub sztucznie 

utrzymywanych 

Gatunek krytycznie 

zagrożony 
CR 

najbardziej zagrożone taksony występujące  

w naturze 

Gatunek zagrożony EN 
taksony mający wysoki status zagrożenia 

wyginięciem 

Gatunek narażony VU 
taksony mający średni status zagrożenia 

wyginięciem 

Gatunek bliski zagrożenia NT 
taksony mający niski status zagrożenia 

wyginięciem 

Gatunek najmniejszej troski LC 
taksony nie mające statusu zagrożenia 

wyginięciem 

Gatunek niedostatecznie 

rozpoznany 
DD 

taksony o których dane są niedostateczne aby 

móc zakwalifikować je do którejś z wyższych 

kategorii 

 

W przypadku występowania obcych lub nierodzimych oraz inwazyjnych gatunków ryb 

analizę oparto na: 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków 

obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 

gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym z 2011 roku 

 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków ryb 

uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków 

wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane 

zezwolenie na wprowadzenie z 2012 roku 

 

Na potrzeby niniejszego opracowania teren badań monitoringowych podzielono na: 

 wody zaliczane do bezpośredniej zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej, w której skład 

wchodziły: rzeka Nysa Kłodzka, zbiorniki zaporowe Otmuchów i Nysa, rzeka 

Raczyna, rzeka Świdna, rzeka Widna, rzeka Ścinawa Niemodlińska 

 wody zaliczane do bezpośredniej zlewni rzeki Odry, w której skład wchodziły: rzeka 

Odra na całej długości znajdującej się na terenie woj. opolskiego, rzeka Psina, rzeka 

Osobłoga, rzeka Stobrawa, rzeka Budkowiczanka 
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 wody zaliczane do bezpośredniej zlewni rzeki mała Panew, w której skład wchodziły: 

rzeka Mała Panew, zbiornik Turawa, rzeka Jemielnica 

 wody rzeki Pratwa 

 wody rzeki Widawa wraz ze zbiornikiem zaporowym Michalice  

 

W wymienionych obszarach monitoringowych określono status wszystkich gatunków 

ryb mających kategorię zagrożeń wyższą niż LC (wg. IUCN) uwzględnionych w Dyrektywie 

Rady 92/43/EWG (DR), objętych ochroną gatunkową w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 2011 roku (OG) oraz rybacko-wędkarską formą ochrony ujętą  

w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z 2001 roku (OR-W) związaną głównie z okresami  

i wymiarami ochronnymi poszczególnych gatunków. Gatunki podane w tabelach, oznaczone 

* zostały wykazane w połowach kontrolnych przeprowadzonych w latach 2013-2014. 

Występowanie pozostałych gatunków potwierdzono na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez PZW Opole na podstawie połowów kontrolnych i amatorskich za lata 

2008-2012. 

Na początku XX wieku w zlewni Nysy Kłodzkiej funkcjonowały tarliska dwóch 

anadromicznych gatunków ryb, a mianowicie troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.)  

i certy (Vimba vimba L.)(Witkowski 1979, Wiśniewolski i inni 2004). Występował też jeden 

gatunek objęty obecnie ścisłą ochroną czyli piekielnica Alburnoides bipunctatus (Bloch, 

1782). Obecnie wszystkie trzy wymienione taksony można uznać za niewystępujące  

w górnym i środkowym dorzeczu Odry i wszystkie trzy należy zakwalifikować do wysokich 

kategorii zagrożenia wg klasyfikacji IUCN. Dla obszaru Polski są one zaliczane do 

następujących kategorii: certa – CR, piekielnica – EN, troć wędrowna – VU/NT. Górny 

odcinek Nysy Kłodzkiej przepływający przez Kotlinę Kłodzką i Góry Bardzkie ma charakter 

rzeki górskiej i podgórskiej. Wyżej jej kontinuum zostaje jednak zakłócone przez cztery 

zbiorniki kaskady Nysy Kłodzkiej powodując, iż charakter cieku zmienia się na wyżynno-

nizinny. W ichtiofaunie górnej zlewni Nysy Kłodzkiej występują gatunki uważane za ginące 

w tej części dorzecza Odry: minóg strumieniowy (EN), świnka (CR/EN), brzana (VU/EN), 

głowacz pręgopłetwy (EN/VU/NT). Charakterystycznymi przedstawicielami ichtiofauny tej 

części rzeki są także narażony na wyginięcie– głowacz białopłetwy (VU) oraz bliska 

zagrożenia strzebla potokowa (NT)(Fig. 32A). W środkowym i dolnym biegu Nysy 

Kłodzkiej, czyli na obszarze prowadzonych badań monitoringowych stwierdzono 

występowanie 5 taksonów objętych całkowitą ochroną gatunkową: minoga strumieniowego 

(rz. Świdna), kiełbia białopłetwego, śliza, kozy i piskorza (rz. Raczyna)(Fig. 32B, C, D) oraz 
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trzech gatunków uwzględnionych w Dyrektywie siedliskowej lipienia, brzany i bolenia. 

Istotnymi przedstawicielami ichtiofauny środkowej i dolnej części Nysy Kłodzkiej oraz jej 

głównych dopływów są także miętus i pstrąg potokowy, oba sklasyfikowane jako NT, 

natomiast przedstawicielem wód zbiorników zaporowych mającym ten sam status zagrożenia 

jest sum (Tabela 33).  

 

   

    

 

Fig. 32. Przedstawiciele chronionych i zagrożonych gatunków ryb i minogów pozyskane  

w ramach badań monitoringowych: A - strzebla potokowa, B - minóg ukraiński,  

C – piskorz, D – brzana. 

 

  

A B 

C D 
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Tabela 33. Gatunki ryb występujące w bezpośredniej zlewni Nysy Kłodzkiej mające kategorię 

zagrożenia IUCN powyżej LC, które objęte ochroną gatunkową (OG) lub 

uwzględnione w Dyrektywie Siedliskowej (DR) lub objęte inną formą ochrony 

uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa (OR-W). 

Gatunek 
kategoria zagrożenia  

i forma ochrony 

brzana Barbus barbus L. VU/EN, DR, OR-W 

boleń Leuciscus aspius L.* NT, DR, OR-W 

kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933)* VU/EN, DR, OG, 

minóg strumieniowy Lamperta planeri (Bloch 1784) EN, OG,  

miętus Lota lota L.* VU/NT, OR-W 

sum Silurus glanis L.* NT, OR-W 

śliz Barbatula barbatula L.* NT, OG 

głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus (Heckel, 1837) EN/VU/NT, OG 

głowacz białopłetwy Cottus gobio L. VU, DR, OG 

koza Cobitis taenia L.* NT, OG 

lipień Thymmalus thymmalus L.* VU/NT, DR, OR-W 

pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario L.* NT, OR-W 

strzebla potokowa Phoxinus phoxinus L. NT 

świnka Chondrostoma nasus L. CR/EN; OR-W 

piskorz Misgurnus fossilis L. VU/NT, DR, OG 

 

Na badanym obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej odnotowano też występowanie siedmiu 

gatunków obcego pochodzenia: karasia srebrzystego Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782), 

sumika karłowatego Ictalurus nebulosus (Lesueur, 1819), czebaczka amurskiego 

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), amura Ctenopharyngodon idella 

(Valenciennes, 1844), tołpygi białej Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844),  

a także okresowo przedostającego się z hodowli do wód otwartych – pstrąga tęczowego 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) oraz karpia Cyprinus carpio L. stanowiącego istotny 

element prowadzonej polityki zarybieniowej na zbiornikach zaporowych. 

Kolejny teren, gdzie przeprowadzono monitoring ichtiofaunistyczny obejmował 

uregulowane wody rzeki Odry, przepływającej przez większość obszaru należącego 

administracyjnie do województwa opolskiego (tj. od miasta Kędzierzyn Koźle do miejsca 
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powyżej ujścia do Odry Nysy Kłodzkiej, na wysokości miasta Lewin Brzeski) oraz górny 

odcinek rzeki Psina i dwa największe dopływy Odry na tym terenie: lewobrzeżny - rzekę 

Osobłogę oraz prawobrzeżny - rzekę Stobrawę. Na badanym terenie stwierdzono obecność 

pięciu chronionych prawem gatunków ryb, a mianowicie: zagrożonego wyginięciem minoga 

strumieniowego (EN), narażonych na wyginięcie kiełbia białopłetwego (VU/EN) oraz różanki 

(VU), a także dwa gatunki o statusie bliski zagrożenia (NT) - kozy i śliza. Na omawianym 

terenie występują także dwa taksony objęte ochroną w ramach Dyrektywy siedliskowej, 

będących na granicy zagrożenia wyginięciem (VU/NT) – brzana i lipień oraz gatunek 

potencjalnie zagrożony – boleń (NT). Na badanym obszarze, podczas przeprowadzania 

odłowów monitoringowych w latach 2013-2014, nie potwierdzono występowania krytycznie 

zagrożonego gatunku (CR/EN) – świnki, której obecność wykazywano w zestawieniu 

dotyczącym połowów amatorskich za lata 2008-2012 (Tabela 34).  

 

Tabela 34. Gatunki ryb występujące w bezpośredniej zlewni Odry mające kategorię 

zagrożenia IUCN powyżej LC, które objęte ochroną gatunkową (OG) lub 

uwzględnione w Dyrektywie siedliskowej (DR) lub objęte inną formą ochrony 

uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa (OR-W). 

Gatunek 
kategoria zagrożenia  

i forma ochrony 

brzana Barbus barbus L. VU/EN, DR, OR-W 

boleń Leuciscus aspius L.* NT, DR, OR-W 

kiełb białopłetwy Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933)* VU/EN, DR, OG, 

minóg strumieniowy Lamperta planeri (Bloch, 1784) EN, OG,  

miętus Lota lota L.* VU/NT, OR-W 

sum Silurus glanis L.* NT, OR-W 

śliz Barbatula barbatula L.* NT, OG 

rozpiór Ballerus ballerus L. NT, OR-W 

różanka Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)* VU, DR, OG 

koza Cobitis taenia L.* NT, OG 

lipień Thymmalus thymmalus L.* VU/NT, DR, OR-W 

pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario L.* NT, OR-W 

świnka Chondrostoma nasus L. CR/EN; OR-W 
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Natomiast spośród gatunków obcych bytują tutaj: amur, karaś srebrzysty, karp, pstrąg 

tęczowy, sumik karłowaty. W trakcie połowów monitoringowych dokonanych jesienią 2013 

roku, po raz pierwszy stwierdzono występowanie gatunku inwazyjnego za jaki uważany jest 

czebaczek amurski Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), co dokumentuje 

dalsze rozprzestrzenianie zasięgu tego przedstawiciela ryb karpiowatych. 

Monitoring rzeki Mała Panew prowadzono w środkowym i dolnym jej biegu, 

obejmującym wody rzeki przepływającej przez większość obszaru należącego 

administracyjnie do województwa opolskiego tj. od miasta Zawadzkie, poprzez wody 

zbiornika Turawa po miejsce jej ujścia do Odry (Fig. 33A), w okolicach miejscowości 

Czarnowąsy. Dodatkowo monitoringiem objęto największy dopływ Małej Panwi – rzekę 

Jemielnicę. 

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku zlewni Nysy Kłodzkiej, wykazywany 

wcześniej gatunek zagrożony wyginięciem - piekielnicę (EN) należy uznać za niewystępującą 

na terenie zlewni Małej Panwi (Fig. 34) objętym niniejszym monitoringiem. Na 

analizowanym terenie badań, w przeprowadzonych połowach monitoringowych w latach 

2013-2014 nie potwierdzono także obecności świnki (CR/EN)(Tabela 35). Jedynym taksonem 

objętym ochrona gatunkową bytującą na tym terenie jest śliz. Ponadto w monitorowanych 

wodach potwierdzono obecność bolenia - gatunku wyszczególnionego w Dyrektywie 

Siedliskowej, podobnie jak śliz mającego status taksonu potencjalnie zagrożonego 

wyginięciem w nieokreślonej przyszłości. 

 

Tabela 35. Gatunki ryb występujące w rzekach Mała Panew i Jemielnica mające kategorię 

zagrożenia IUCN powyżej LC, które objęte ochroną gatunkową (OG) lub 

uwzględnione w Dyrektywie siedliskowej (DR) lub objęte inną formą ochrony 

uwzględnioną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa (OR-W). 

Gatunek kategoria zagrożenia i forma ochrony 

boleń Leuciscus aspius L.* NT, DR, OR-W 

miętus Lota lota L.* VU/NT, OR-W 

sum Silurus glanis L.* NT, OR-W 

śliz Barbatula barbatula L.* NT, OG 

pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario L.*  NT, OR-W 

świnka Chondrostoma nasus L.  CR/EN; OR-W 
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Fig. 33. Połowy badawcze w rzekach: A – Odra, B – Raczyna, C – Widawa.   

A 

B 
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Spośród gatunków obcych w wodach objętych monitoringiem zanotowano obecność: 

czebaczka amurskiego, karasia srebrzystego i karpia oraz sporadycznie pstrąga tęczowego, 

tołpygi i amura. 

Z kolei w wodach zbiornika Michalice oraz na krótkim odcinku rzeki Widawa  

(Fig. 33) powyżej tego zbiornika, stwierdzono obecność trzech prawnie chronionych 

taksonów, tj. kozy Cobitis taenia L., piskorza Misgurnus fossilis L. i śliza Barbatula 

barbatula L. Spośród gatunków obcych w zbiorniku występują natomiast: karp, karaś 

srebrzysty i sumik karłowaty. Sporadycznie poławiany jest również amur i pstrąg tęczowy. 

 

 

8. PODSUMOWANIE 

 

 Zasady zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich muszą być sukcesywnie 

weryfikowane i uwzględniać konieczność monitorowania struktury ichtiofauny, szczególnie 

jeśli dotyczą modelu gospodarki rybacko-wędkarskiej. Wyważony balans między 

racjonalnymi decyzjami odnośnie dokonywanych zarybień, poziomem eksploatacji 

wędkarskiej oraz modelowaniem populacji za pomocą mniej lub bardziej regularnie 

prowadzonych połowów gospodarczych (rybackich) jest jedynym sposobem dbałości o 

zachowanie bioróżnorodności gatunkowej ichtiofauny. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii 

Europejskiej stawia w tej materii wysokie wymagania administracji państwowej, 

samorządowej i wszystkim użytkownikom wód. Podstawowymi wskaźnikami do oceny 

jakości wody są wskaźniki biologiczne, natomiast powszechnie stosowane wskaźniki 

fizyczno-chemiczne mają obecnie drugorzędne znaczenie. Ryby są w tym kontekście bardzo 

przydatną grupą bioindykatorów, bowiem cechują się kilkoma istotnymi walorami, m.in. są 

one obecne w większości wód powierzchniowych, mają stosunkowo długi cykl życiowy, 

gatunki podejmujące migracje tarłowe lub/i troficzne są wskaźnikiem przerwania ciągłości 

morfologicznej rzeki, występują w różnych siedliskach (denne, toń wodna, nurtowe  

i zastoiskowe), liczba taksonów jest ograniczona i łatwa do oznaczenia, występują  

w zróżnicowanych środowiskach i zajmują różną pozycję w piramidzie troficznej, ich cykle 

życiowe i wymagania ekologiczne są dobrze poznane, zaburzenia wzrostu i rekrutacji są łatwe 

do stwierdzenia, są one wreszcie przedmiotem gospodarowania (Szlakowski i in., 2004). 

 Utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska przyrodniczego oraz zachowanie,  

a docelowo poprawa zasobów ichtiofaunistycznych, wymagają stosowania niezbędnych 
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zabiegów ochronnych. Użytkownik rybacki, w tym wypadku Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Opolu powinien współpracować z organami administracji państwowej  

i samorządowej w celu ochrony tarlisk, kontroli oraz bezwzględnego egzekwowania 

obowiązujących przepisów o ochronie przyrody i ustawy o rybactwie śródlądowym. 

Plany ochrony ryb w użytkowanych wodach winien być realizowany jak dotychczas, 

zarówno drogą akcji zarybieniowych gatunkami zagrożonymi, ustępującymi lub intensywnie 

eksploatowanymi, jak i poprzez wspomaganie ich naturalnego tarła metodami biernymi 

(zwłaszcza w odniesieniu do ryb drapieżnych). Istotnym elementem prowadzenia racjonalnej 

gospodarki rybacko-wędkarskiej, w związku ze stwierdzoną praktycznie we wszystkich 

zbiornikach zaporowych, dominacją ryb spokojnego żeru powinny pozostać regularne 

zarybienia gatunkami drapieżników obligatoryjnych – szczupakiem, sandaczem, węgorzem 

czy sumem. W przypadku tego ostatniego rozważyć warto zmniejszenie lub okresowe 

zawieszenie zarybień, ze względu na potwierdzone coraz liczniejsze jego stada, w których 

dorosłe osobniki przy sprzyjających warunkach środowiskowych przystępują do naturalnego 

rozrodu. Jest to co prawda ważny komponent ichtiofauny, a dla wędkujących atrakcyjny 

obiekt połowów, jednak biorąc pod uwagę długowieczność sumów, mnogość kryjówek oraz 

trudności z ich pozyskiwaniem takie działania wydają się zasadne.  

Podstawowym sposobem regulacji ilości ryb drapieżnych i karpiowatych powinny 

pozostać zabiegi gospodarcze tj. zarybienia i odłowy regulacyjne. Na wodach użytkowanych 

przez Okręg Opole PZW mogą być stosowane wszystkie typy narzędzi rybackich 

dopuszczonych przez Ustawę o Rybactwie Śródlądowym. Szczególnie ważne wydaje się być 

regulowanie i eliminowanie z wód zbiorników zaporowych leszcza i krąpia, które jako 

gatunki ekspansywne, mogą całkowicie zdominować ichtiofaunę tych akwenów, co  

w dłuższej perspektywie może doprowadzić do zaniku innych taksonów, łącznie z niezwykle 

ważnymi rybami drapieżnymi. 

Ochrona ryb w obwodzie rybackim może być również realizowana poprzez 

wspomaganie czynne (np. ustawianie sztucznych krześlisk) i bierne naturalnego tarła, 

szczególnie ryb fitofilnych jak szczupak czy lin. Jednym ze sposobów takich działań powinna 

być bezwzględna ochrona znanych tarlisk w obrębie akwenów, realizowana poprzez zakaz 

połowów rekreacyjnych w tym okresie. Ochrona biocenoz wód zarządzanych przez PZW  

w Opolu musi pozostać jednym z nadrzędnych zadań gospodarczych w tej materii.  

Jednym z zagadnień, jakie w ostatnich kilku latach staje się coraz poważniejszym 

problemem, jest stale rosnący udział w strukturze ichtiofauny - obcych inwazyjnych ryb, 

których oddziaływanie na rodzimą ichtiofaunę ma charakter wielopoziomowy. Po pierwsze 
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wpływ ten może być zauważalny w odniesieniu do konkretnych ekosystemów jeziornych czy 

rzecznych, jako kompleks uwarunkowań i zależności biotycznych oraz abiotycznych. Po 

drugie obecność takich obcych osobników może wpływać na niektóre populacje zwierząt 

bezkręgowych i kręgowych współbytujących w danym ekosystemie z rybami (kiełże, 

chruściki, mięczaki) i objawiać się konkurencją międzygatunkową czy międzypokoleniową  

w relacjach z osobnikami zasiedlającymi konkretną niszę bądź siedlisko. Niekiedy obce 

gatunki po wsiedleniu do danego ekosystemu czy dorzecza doprowadzają do nasilenia napięć 

międzygatunkowych, co wywołane jest ograniczaniem obszaru dotychczasowych siedlisk, 

naturalnych żerowisk czy tarlisk (Hliwa 2010). 

W przypadku gatunków, takich jak: czebaczek amurski, karaś srebrzysty czy sumik 

karłowaty, które w ostatnim okresie szybko rozprzestrzeniają się również na terenie 

Opolszczyzny, ciągle brakuje rzetelnych danych o ich wpływie na autochtoniczną ichtiofaunę. 

Obce gatunki ryb w konfrontacji z rodzimymi mogą okazać się sprawniejsze w konkurowaniu  

o pokarm, mogą być nieznanymi i przez to znacznie bardziej niebezpiecznymi drapieżnikami. 

Interakcje pokarmowe z rodzimymi gatunkami ryb mogą nasilać się szczególnie w biotopach 

z ubogą bazą pokarmową czy w warunkach ograniczonej strefy żerowania, jak to ma miejsce 

w zbiornikach zaporowych (Turawie, Otmuchowie czy Nysie). Potencjalnie istnieje też 

ryzyko związane z możliwością wyjadania ikry oraz narybku krajowych ryb, co zostało już 

udokumentowane w przypadku innych obcych taksonów, obecnych w naszych wodach od 

początku lat 90. XX wieku, jak babka łysa Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857).  

Czebaczek, którego dieta charakteryzuje się olbrzymią różnorodnością i zmiennością, 

znany jest jako groźny konkurent narybku ryb hodowlanych. Posiadający szerokie spektrum 

pokarmowe, uznawany jest przez niektórych za sprawcę masowych uszkodzeń ułuszczenia  

i mięśni dorosłych karpi czy linów w stawach (Adamek i in. 1996). W ekstremalnych 

przypadkach czebaczka amurskiego nazywano nawet fakultatywnym pasożytem, którego 

kształt pyska predysponował do takiego sposobu zdobywania pokarmu. Konsekwencją takiej 

strategii żerowania były olbrzymie straty w obsadach ryb hodowlanych, przekładające się na 

zaniżone zyski gospodarstw (Libosvárský i in. 1990). 

Rozprzestrzenianie inwazyjnych gatunków ryb niesie ze sobą zagrożenie 

nieuniknionego transferu nowych jednostek chorobowych i pasożytów. Nieznane dotychczas 

schorzenia mogą na zajętym obszarze dziesiątkować gatunki rodzime, które nigdy nie miały z 

nimi kontaktu, a więc nie miały możliwości nabycia odporności. Z danych literaturowych 

wynika, że czebaczek amurski jest nosicielem-gospodarzem niezwykle groźnej infekcji 

(rosette-like agent) wywoływanej przez Sphaerothecum destruens, międzykomórkowego 



Ocena bioróżnorodności ichtiofauny wód Opolszczyzny oraz uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej 

 

96 

 

pasożyta, który powodował m.in. nekrozę hepatocytów i tkanek miękkich u ryb 

łososiowatych w Ameryce Północnej i karpiowatych w Europie (Gozlan i in. 2009). Uważany 

jest również za nowy wektor transmisji anguillikolozy (Cesco i in. 2001). W tym kontekście 

istnieje pilna potrzeba ograniczania, wszystkimi możliwymi sposobami, dalszego 

rozprzestrzeniania i zajmowania nowych siedlisk przez gatunki inwazyjne. Konieczne jest 

bezwzględne zaprzestanie zarybień z wykorzystaniem karasia srebrzystego oraz stosowania 

czebaczka amurskiego czy sumika karłowatego jako żywych przynęt przez wędkarzy. 

Mając na uwadze jak najefektywniejsze, a jednocześnie służące celom ochrony 

zasobów ichtiofaunistycznych zabiegi, w ramach swej działalności Użytkownik rybacki 

winien dążyć do: 

 utrzymania bioróżnorodności ichtiofauny wód Opolszczyzny poprzez wspieranie 

rodzimych gatunków, szczególnie zagrożonych oraz prawnie chronionych, przy 

jednoczesnym ograniczaniu napływu i eliminowaniu gatunków obcych, 

 regulowania struktury gatunkowej i liczebności zespołów ryb dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania pozostałych składników biocenoz wodnych (bentosu, 

peryfitonu, roślinności naczyniowej), 

 zachowania puli genowej populacji ryb bytujących w obwodzie poprzez tworzenie 

warunków do poprawy naturalnego rozrodu ryb oraz dokonywania zarybień możliwie  

w oparciu o materiał związany z dorzeczem Odry, 

 prowadzenia regularnego monitoringu stanu ichtiofauny obwodu w celu dostosowania 

poziomu eksploatacji wędkarsko-rybackiej do zachodzących zmian środowiskowych 

(odłowy kontrolno-monitoringowe w cyklu co najmniej 3-letnim), 

 przestrzegania wymiarów i okresów ochronnych oraz dostosowywania ich do 

aktualnego stanu ichtiofauny, 

 kontrolowania i egzekwowania przestrzegania przez wędkarzy regulaminów połowu 

oraz dbałości o otoczenie wód m.in. poprzez działalność Społecznej Straży Rybackiej, 

 podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności ankietyzacji połowów 

wędkarskich, celem obiektywnej oceny presji na zasoby ichtiofauny, 

 dążenie do ograniczenia stosowania zanęt wędkarskich w obrębie zbiorników 

zaporowych zawierających sztuczne komponenty i substancje o charakterze 

ksenobiotycznym, 

 ograniczenie presji zwierząt rybożernych, zwłaszcza kormorana czarnego i czapli siwej 

na populacje ryb zasiedlających cieki i zbiorniki zaporowe Opolszczyzny. 
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 Podsumowując należy stwierdzić, że ichtiofauna wód użytkowanych przez Okręg 

Opole Polskiego Związku Wędkarskiego cechuje się aktualnie dużą bioróżnorodnością, jeśli 

chodzi o liczbę gatunków bytujących w rzekach i w obrębie zbiorników zaporowych. 

Problemem jest jednak wyraźnie zarysowana w strukturze populacji i sukcesywnie 

postępująca dominacja ilościowa kilku gatunków ryb karpiowatych (leszcz, krąp), które mogą 

zagrozić bytowaniu innych – cennych taksonów. Dlatego podjęcie działań ukierunkowanych 

na ich ograniczenie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed aktualnym 

Użytkownikiem tych wód. Decyzje w tej materii powinni podejmować ichtiolodzy w oparciu 

o udokumentowane wyniki połowów kontrolnych ryb oraz aktualne informacje i obserwacje 

odnośnie warunków środowiskowych (hydrologicznych, fizyko–chemicznych, sanitarnych).  

W przyszłości monitoring ichtiologiczny powinien być prowadzony w oparciu  

o jednolite zasady co do rodzaju i sposobu korzystania ze sprzętu rybackiego, tak by bez trudu 

można było powtórzyć prace badawcze w identycznych warunkach siedliskowych  

i podobnym terminie. Regularne gromadzenie takich danych pozwoli na wysoce wiarygodną 

ocenę wydajności akwenów, czy też określenie trendów odnośnie dalszej eksploatacji  

i zarybień, w ramach prowadzonej gospodarki rybacko-wędkarskiej. 
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Fig. 34. Rzeka Mała Panew w okolicach Krasiejowa. 


