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Modyfikacja metodyki 

Strzebla błotna Eupallasella percnurus 
 
Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring 
gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 
 
Data wprowadzenia modyfikacji do  prac monitoringowych (prowadzonych na zlecenie GIOŚ): 
2015-07-17 
 
Usunięcie wskaźników:  
- Przewodnictwo elektryczne wody 
- pH 
 
Zmiana nazwy wskaźnika: 
- Procentowy udział samic w populacji: zmiana nazwy na „struktura płciowa” 
 
Zmiana waloryzacji wskaźnika: 
- Liczebność: 
FV – >50 
U1 – 20-50 
U2 - <20 
 
- Struktura płciowa: 
FV – >50 
U1 – 20-50 
U2 - <20 
 
- Struktura wiekowa: 
FV – >10 
U1 – 5-10 
U2 - <5 
 
- Powierzchnia lustra wody w lipcu/sierpniu: 
FV – >0,05 
U1 – 0,02-0,05 
U2 - <0,02 
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Usunięcie wskaźników kardynalnych: 
- Liczebność 
- Powierzchnia lustra wody w lipcu/sierpniu 
 
Dodanie wskaźnika kardynalnego: 
- Głębokość lustra wody w lipcu/sierpniu 
 
Zmiana zapisu w rozdziale:  
- Sposób wykonywania badań „Do określania liczebności populacji należy stosować jako narzędzie 
standardowe zestaw 10 pułapek siatkowych z przynętą, eksponowanych przez 1 godzinę. Poprzednio 
wykorzystywano różną liczbę pułapek, nie kierując się w tej sprawie żadnymi precyzyjnymi wskazówkami.” 
 
 
 

 
Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmieniona wersję przewodnika metodycznego. 
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 *Strzebla b otna
 Eupallasella percnurus  

I. INFORMACJA O GATUNKU

1. Przynale no  systematyczna

Rz d: karpiokszta tne CYPRINIFORMES
Rodzina: karpiowate CYPRINIDAE

2. Status prawny i zagro enie gatunku 

Prawo mi dzynarodowe
Dyrektywa Siedliskowa  Za czniki II (gatunek priorytetowy) i IV

Prawo krajowe
Ochrona gatunkowa  ochrona cis a

Kategoria zagro enia IUCN
Czerwona lista IUCN  DD
Czerwona lista zwierz t zagro onych w Polsce (2002)  CR
Polska czerwona ksi ga (2001)  EN

3. Opis gatunku 
Strzebla b otna Eupallasella percnurus jest eurazjatyckim przedstawicielem karpiowatych 
(Cyprinidae) o rozleg ym rozsiedleniu geograficznym si gaj cym od dorzecza Odry na za-

Fot. 1. Stadko doros ych strzebli b otnych Eupallasella percnurus (  J. Wolnicki)
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chodzie po P wysep Czukocki, Sachalin, Hokkaido, Kore , p nocne Chiny, Mongoli  
i Kazachstan. Na ca ym tym obszarze zamieszkuje prawie wy cznie niewielkie, zazwyczaj 
izolowane od siebie, dystroficzne zbiorniki. W rzekach spotykana bywa rzadko.

Niezmiernie rozleg e rozsiedlenie oraz fakt zamieszkiwania ma ych, najcz ciej izolo-
wanych zbiornik w wodnych, sprzyja wielkiej zmienno ci morfologicznej. Zmienno  ta 
zaowocowa a wyr nieniem szeregu podgatunk w, jednak ich wzajemne relacje pozo-
staj  w tpliwe. Fakt zamieszkiwania rozleg ego obszaru oraz prawdopodobnie niewielkie 
zdolno ci migracyjne, kt re sugeruje podkre lany przez wielu autor w brak strzebli b otnej 
w wodach p yn cych wskazuj  na mo liwo  wyst powania znacznej liczby odr bnych 
genetycznie form.

Strzebla b otna (fot. 1) nale y do najmniejszych krajowych przedstawicieli rodziny 
karpiowatych. Ca kowita d ugo  wi kszo ci doros ych osobnik w z nie przekracza naj-
cz ciej 90 mm. Najwi ksze okazy z polskich populacji osi gaj  oko o 130 mm d ugo ci 
ca kowitej, jednak spotykane s  bardzo rzadko. Strzeble b otne z populacji syberyjskich 
i dalekowschodnich dorastaj  nawet do 180 mm d ugo ci ca kowitej, jednak i tam zdecy-
dowana wi kszo  osobnik w nie przekracza 90 mm Tl.

Cia o dojrza ych strzebli b otnych jest wrzecionowate, lekko bocznie sp aszczone i do  
korpulentne. Pokrycie cia a stanowi  drobne uski cykloidalne o obrysie zbli onym do okr -
gu. Linia naboczna jest z regu y kompletna (czasem z przerw  w okolicy p etwy odbyto-
wej), ukowato wygi ta w d  biegnie od g owy do nasady p etwy ogonowej. Ubarwienie 
cia a jest bardzo zmienne. Nawet u osobnik w pochodz cych z jednej populacji obserwu-
je si  bardzo du e zr nicowanie. Grzbiet jest czarny, czarnobrunatny, zielonobrunatny 
lub tawobrunatny, boki z ocistobrunatne, cz sto z wyra nym zielonkawym odcieniem. 
Grzbiet i boki cia a pokryte s  licznymi drobnymi czarnymi plamkami, mniejszymi ni  uski. 
Wzd u  boku biegnie szarofioletowa smuga, kt ra cz sto jednak jest s abo widoczna. P e-
twy s  kr tkie i zaokr glone. P etwa ogonowa s abo wci ta. Ubarwienie p etw jest z regu y 
cieliste, czasem jednak bywaj  one intensywnie pomara czowe lub ceglastopomara czo-
we. Dymorfizm p ciowy jest s abo wyra ony i dlatego identyfikacja p ci poza okresem tar a 
jest bardzo trudna. P etwy parzyste samc w s  proporcjonalnie d u sze ni  u samic. P etwy 
brzuszne samc w si gaj  do brodawki analnej, natomiast u samic s  nieco kr tsze. 

4. Biologia gatunku 

Strzebla b otna jest gatunkiem kr tkowiecznym. Najstarsze okazy z polskich populacji do-
ywaj  maksymalnie do sz stego roku ycia (5+), przy czym wiek taki osi gaj  tylko ryby 

z najwi kszych zbiornik w wodnych zamieszkiwanych przez ten gatunek.
Dojrza o  p ciow  wi kszo  strzebli b otnych osi ga w trzecim roku ycia (2+), cho  

niekt re samce dojrzewaj  ju  w drugim (1+) roku. P odno  absolutna waha si  zazwyczaj 
w granicach od 400 do 1200 jaj i rzadko tylko przekracza 1500 jaj.

Tar o strzebli b otnych odbywa si  w maju i czerwcu, gdy temperatura wody przekroczy 
15 oC. Ma ono charakter porcyjny, a ikra sk adana jest zazwyczaj w trzech porcjach w oko o 
dziesi ciodniowych odst pach. Substrat tar owy stanowi g sta ro linno  wodna. 

Podczas tar a strzeble b otne grupuj  si  w przybrze nej strefie zasiedlanego zbiornika 
i tworz  stadka licz ce po kilka lub kilkana cie osobnik w. Stadko sk ada si  zwykle z kilku 
samic i towarzysz cej im dwu-, trzykrotnie wi kszej liczby samc w. Stada tar owe wyka-
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zuj  aktywno  przez ca y dzie , a zw asz-
cza w godzinach porannych i wieczornych. 
W tym czasie ryby intensywnie przemiesz-
czaj  si  wzd u  pasa przybrze nych ro lin. 

Ikra jest bardzo kleista, barwy tawej 
lub br zowawej. Bezpo rednio po z o eniu 
jajo ma rednic  oko o 1,0 mm, a po nap cz-
nieniu osi ga oko o 1,5 mm.

Rozw j zarodkowy jest uzale niony od 
temperatury, w jakiej nast puje. Optymalna 
temperatura dla rozwoju embrionalnego wy-
nosi 22 oC. W tej temperaturze larwy wyklu-
waj  si  po 3,5 dnia embriogenezy. Rozw j 
zarodkowy w temperaturze 16 oC trwa oko o 
6,5 dnia, a w temperaturze 19 oC  4,5 dnia.

wie o wyklute larwy maj  oko o 4 mm 
d ugo ci i s  wyra nie pigmentowane. Zako -
czenie larwalnego okresu ycia nast puje po 
osi gni ciu d ugo ci ca kowitej oko o 20 mm. 

Strzebla b otna jest pokarmowym oportu-
nist , w plastyczny spos b dostosowuj cym 
swoje spektrum pokarmowe do warunk w 
pokarmowych panuj cych w danym mo-
mencie. Zdolno  do wykorzystywania mo -
liwie szerokiego spektrum pokarmowego jest 
niew tpliwie korzystn  cech  u atwiaj c  
zasiedlanie r nych typ w siedlisk i utrzy-
mywanie rozleg ego area u. Ryby przystoso-
wane do pobierania r nego rodzaju pokar-
mu mog  atwiej egzystowa  w zbiornikach 
ubogich w pokarm, a do takich w a nie 
nale y wiele akwen w zasiedlanych przez 
strzeble b otne. Najliczniejszymi sk adnika-
mi pokarmu strzebli b otnych s  Copepoda, 
Chironomidae, Ephemeroptera i Trichoptera. 
Jesieni  i wczesn  wiosn  du e znaczenie 
w pokarmie strzebli b otnych ma detrytus 
oraz glony nitkowate.

Najintensywniejsze erowanie strzebli 
b otnej nast puje w okresie od czerwca do 
sierpnia. W tym czasie w pokarmie strzebli 
b otnej spotyka si  ikr  ryb, w tym w asnego 
gatunku, a nawet wie o przeobra one ma e 
aby (Kusznierz 1998).

Fot. 2. Rozleg y dystroficzny zbiornik wodny nad Ko-
ym ; akweny tego typu s  zamieszkiwane tylko przez 

strzebl  b otn  (  J. Kusznierz)

Fot. 3. Specjalny Obszar Ochrony Przywidz (PLH220025); 
ze wzgl du na szybko post puj c  ewolucj  bioceno-
tyczn  niewielkie naturalne zbiorniki torfowiskowe sta-
nowi ce siedliska strzebli b otnej wymagaj  corocznego 
monitoringu, a w razie konieczno ci tak e aktywnych 
dzia a  ochronnych (  J. Wolnicki)

Fot. 4. Stare wyrobiska potorfowe, takie jak to po o one 
ko o Dobromy li, stanowi  doskona e siedliska strzebli 
b otnej (   J. Wolnicki)
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5. Wymagania siedliskowe

Siedliska strzebli b otnej stanowi  prawie wy cznie p ytkie zbiorniki wodne o g boko ci 
wynosz cej zazwyczaj kilkadziesi t centymetr w i rzadko przekraczaj ce 1,5 m. S  to 
najcz ciej dystroficzne, naturalne akweny o charakterze torfowiskowym. Na Syberii, sta-
nowi cej centrum rozsiedlenia gatunku, s  to cz sto rozleg e zbiorniki (fot. 2), a znacznie 
rzadziej starorzecza. Na terenie Polski zbiorniki te s  z regu y niewielkie (fot. 3), a ich po-
wierzchnia bardzo rzadko przekracza 1 ha. W europejskiej cz ci zasi gu siedliska strzebli 
b otnej bardzo cz sto stanowi  te  wyrobiska potorfowe (fot. 4), a nieco rzadziej tak e 
p ytkie glinianki. Bywa te  ona spotykana w ma ych r dle nych jeziorach i r dpolnych 
oczkach wodnych, wyj tkowo spotykana jest te  w rzekach. 

Woda zbiornik w zasiedlanych przez strzebl  b otn  jest bardzo mi kka, ma brunatne 
zabarwienie i kwa ny odczyn (pH 5,5 7,0). Ze wzgl du na niewielk  zawarto  substancji 
rozpuszczonych wody zamieszkiwane przez strzebl  b otn  s  ubogie i odznaczaj  si  
niskim przewodnictwem elektrycznym wynosz cym najcz ciej poni ej 100 S*cm-1. S  
to z regu y wody dobrze natlenione, cho  w okresie zimowym mog  w nich nast powa  
silne deficyty tlenowe. 

Zbiorniki zamieszkiwane przez strzebl  b otn  s  zwykle silnie zaro ni te przez ro lin-
no  zanurzon  i p ywaj c . Najcz ciej jest to moczarka kanadyjska i rdestnica p ywa-
j ca. Stref  przybrze n  tych zbiornik w porastaj  makrofity wynurzone, w r d kt rych 
dominuje pa ka szerokolistna i trzcina pospolita.

W wieku zbiornikach strzebla b otna jest jedynym przedstawicielem ichtiofauny, naj-
cz ciej jednak towarzysz  jej karasie Carassius carassius, C. gibelio i C. auratus, a nieco 
rzadziej tak e s onecznica Leucaspius delineatus i lin Tinca tinca (Kusznierz 1998).

6. Rozmieszczenie gatunku w Polsce 

Strzebla b otna z terenu Polski uwa ana jest za postglacjalnego przybysza ze wschodu lub 
relikt glacjalny rodkowoeuropejskiej fauny mieszanej. Polskie stanowiska wyznaczaj  za-
chodni  granic  zasi gu jej wyst powania. 

Wyst powanie strzebli b otnej w Polsce (jak i w obr bie ca ego zasi gu) ma charakter wy-
spowy (ryc. 1). Oznacza to, e tworzy ona niewielkie pod wzgl dem liczebno ci, mniej lub 
bardziej izolowane od innych populacje. W Polsce stanowiska strzebli b otnej znajduj  si  
obecnie na Nizinie Mazowieckiej, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Pojezierzu Kaszubskim 
oraz na Polesiu Lubelskim (Kusznierz 1995, 1996, 1998, 2001, Kusznierz i in. 2002, Radtke 
i in. 2004, 2006, Wolnicki i in. 2006, 2007, 2007a, Kolejko i in 2007, Sikorska i in. 2007).

II. METODYKA

1. Koncepcja monitoringu gatunku

Dotychczasowe dzia ania s u ce okre leniu stanu zachowania strzebli b otnej w Polsce 
polegaj  g wnie na katalogowaniu miejsc wyst powania tego gatunku. Od kilku lat szeroko 
zakrojone prace tego typu prowadzi przede wszystkim Instytut Rybactwa r dl dowego.
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Metodyka zaproponowana poni ej polega g wnie na rejestracji stanu siedliska i popu-
lacji w spos b mo liwie ma o inwazyjny, umo liwiaj cy unikni cie nara enia ryb na pod-
wy szon  miertelno  zwi zan  z badaniami. Skutkiem takiej metodyki jest obni enie do-
k adno ci danych na temat wielko ci badanych populacji, jednak koszt uzyskania bardziej 
precyzyjnych danych, np. przy zastosowaniu metody znakowania i wielokrotnego od owu 
by by zbyt wysoki w odniesieniu do cel w, jakim badania monitoringowe maj  s u y .

Wieloletnie obserwacje dotycz ce populacji i stanowisk strzebli b otnej wskazuj , e 
gatunek ten jest w stanie przetrwa  bardzo du e fluktuacje liczebno ci populacji oraz skraj-
nie trudne warunki rodowiskowe wywo ane bardzo du ymi wahaniami poziomu wody 
w zbiornikach, jakie zamieszkuje. Dlatego wydaje si , e precyzyjne monitorowanie li-
czebno ci populacji, wymagaj ce wielokrotnego od awiania i znakowania ryb, nie jest ce-
lowe. W odniesieniu do tego najwa niejszego wska nika populacyjnego zupe nie wystar-
czaj ce b dzie zgrubne szacowanie liczebno ci.

Zasadniczym czynnikiem warunkuj cym przetrwanie populacji strzebli b otnej jest 
zachowanie zamieszkiwanych przez ni  zbiornik w wodnych wraz z najbli szym ich 

Ryc. 1. Zasi g wyst powania strzebli b otnej Eupallasella percnurus w Polsce (wg raportu do Komisji Europejskiej 
z 2007  r.), stanowiska monitorowane w latach 2006 2008 w ramach zadania: Monitoring gatunk w i siedlisk przy-
rodniczych ze szczeg lnym uwzgl dnieniem specjalnych obszar w ochrony siedlisk Natura 2000  faza pierwsza 
i faza druga oraz inne stanowiska proponowane do monitoringu.
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otoczeniem. Z tego powodu g wnymi wska nikami siedliskowymi, kt re powinny by  
monitorowane, s  powierzchnia i g boko  zbiornika oraz stopie  jego zaro ni cia przez 
ro linno  wodn .

W odniesieniu do warunk w siedliskowych nale y prowadzi  pomiary wybranych pa-
rametr w fizykochemicznych wody. Ze wzgl du na brak danych pomiary te maj  zna-
czenie wy cznie pomocnicze i maj  s u y  wskazywaniu wyst powania niekorzystnych 
oddzia ywa  rodowiskowych, np. zanieczyszcze .

2. Wska niki i ocena stanu ochrony gatunku

Wska niki stanu populacji
Najwa niejszym wska nikiem stanu populacji jest jej liczebno . Dla unikni cia metod 
nadmiernie inwazyjnych, zwi kszaj cych miertelno  ryb oraz naruszaj cych ich rodo-
wisko, a w szczeg lno ci ro linno  wodn  w okresie tar a, kiedy obserwacje populacyj-
ne nale y prowadzi , zdecydowano si  na stosowanie szacunkowej oceny liczebno ci na 
podstawie liczby ryb od awianych w pu apki siatkowe w jednostce czasu. Jako dodatkowe, 
uzupe niaj ce wska niki nale y wykorzysta  struktur  wielko ci (wieku) osobnik w oraz 
procentowy udzia  samic w populacji. Oba te wska niki wiadcz  o prawid owo ci struktu-
ry populacji, a ich zaburzenie wskazuje na niedawne za amanie liczebno ci populacji.

Wska niki stanu siedliska
G wnymi wska nikami siedliskowymi s  powierzchnia i g boko  zbiornika oraz stopie  
jego zaro ni cia przez ro linno  wodn . Dodatkowymi wska nikami s  wybrane para-
metry fizykochemiczne wody, kt re maj  jednak wy cznie znaczenie pomocnicze i po-
winny s u y  wskazywaniu wyst pienia niekorzystnych zmian rodowiskowych w postaci 
zanieczyszcze . Poniewa  wyskalowanie tych czynnik w wymaga wieloletnich bada , to 
z wyj tkiem pH i przewodnictwa elektrycznego wody nie powinny by  one poddawane 
ocenie.

Tab. 1. Wska niki stanu populacji i stanu siedliska strzebli b otnej

Wska nik Miara Spos b pomiaru/okre lenia

Populacja

Liczebno  

Liczba ryb od awianych 
w ci gu 1 godziny przez 
pojedyncz  pu apk  siatkow  
w okresie wysokiej aktywno-
ci ryb (czerwiec) 

Od owy przeprowadzane przez eksperta 
z wykorzystaniem 10 20 pu apek 

Struktura 
wielko ci (wieku) 
osobnik w 

Procentowy udzia  w popu-
lacji osobnik w m odych 
o d ugo ci ca kowitej poni ej 
60 mm

Bezpo rednie pomiary d ugo ci ca kowi-
tej ryb od owionych za pomoc  pu apek 
w okresie ich wysokiej aktywno ci na 
potrzeby oceny liczebno ci

Procentowy 
udzia  samic 
w populacji

Wyra ony w procentach 
udzia  samic w populacji

Bezpo rednia identyfikacja p ci ryb od o-
wionych za pomoc  pu apek siatkowych 
w okresie ich wysokiej aktywno ci na 
potrzeby oceny liczebno ci
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Siedlisko

Powierzchnia 
lustra wody w sierpniu m2 Bezpo rednie pomiary zbiornika z wyko-

rzystaniem dalmierza laserowego

G boko  wody 
w sierpniu m

Bezpo rednie pomiary za pomoc  aty po-
miarowej przeprowadzane w co najmniej 
kilku punktach zbiornika

Stopie  
zaro ni cia wody 
przez ro linno  

Wyra ona w procentach pro-
porcja powierzchni zaro ni -
tej cz ci zbiornika do jego 
powierzchni ca kowitej 

Bezpo rednie pomiary zbiornika z wyko-
rzystaniem dalmierza laserowego 

Przewodnictwo 
elektryczne wody ( S cm-1)

Bezpo rednie pomiary z wykorzystaniem 
standardowych urz dze  i zestaw w 
pomiarowych

pH

NH3/NH4
+ 

mg dm-1
NO2

 

NO3

PO4
-3

Tab. 2. Waloryzacja wska nik w stanu siedliska i stanu populacji strzebli b otnej

Wska nik/Ocena* FV U1 U2

Populacja

Liczebno  (wyra ona jako liczba ryb od awianych 
w czerwcu 1 pu apk  siatkow  eksponowan  przez 1 
godz.)

>15 5 15 <5

Struktura wielko ci osobnik w (wyra ona jako procento-
wy udzia  w populacji osobnik w o d ugo ci ca kowitej 
poni ej 60 mm)

>25% 5 25% <5%

Procentowy udzia  samic w populacji >50% 20 49% <20%

Siedlisko

Powierzchnia lustra wody w sierpniu >0,3 ha 0,10 0,30 ha <0,10 ha

G boko  wody w sierpniu >0,8 m 0,4 0,8 m <0,4 m

Stopie  zaro ni cia wody przez ro linno  <30% 30 70% >70%

Przewodnictwo elektryczne wody ( S cm-1) <100 100 500 >500

pH 5,5 7,0 5,0 5,5 i 7,0 7,5 <5,0 i >7,5

*FV  stan w a ciwy, U1  stan niezadowalaj cy, U2  stan z y

Wska niki kardynalne
 liczebno
 powierzchnia lustra wody
 g boko  wody
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Ocena stanu populacji
Najwa niejszym wska nikiem stanu populacji jest jej liczebno . Struktura wielko ci (wie-
ku) osobnik w oraz procentowy udzia  samic w populacji traktowane s  jako wska niki 
dodatkowe. W praktyce oznacza to, e ocena wska nika liczebno  populacji decyduje 
o ocenie stanu populacji. Przyk adem mo e by  populacja z obszaru Podpakule, kt rej stan 
og lny w roku 2008 oceniono jako w a ciwy (FV), mimo i  aktualna struktura wielko ci 
osobnik w (struktura wiekowa) by a z a (U2). Podej cie takie uzasadnione jest du  odpor-
no ci  populacji strzebli b otnej, kt re w kr tkim czasie s  w stanie odtworzy  w a ciw  
liczebno  i struktur  nawet po bardzo silnym za amaniu liczebno ci populacji. 

Ocena stanu siedliska
Najwa niejszymi wska nikami stanu siedliska s  powierzchnia lustra wody i g boko  
wody i one decyduj  o ocenie stanu siedliska. W praktyce oznacza to, e je li oceny po-
wierzchni i g boko ci s  w a ciwe (FV), to stan siedliska jest r wnie  w a ciwy. Je li stan 
kt regokolwiek z tych wska nik w zostanie oceniony jako niezadowalaj cy (U1) lub z y 
(U2), to ocena stanu siedliska r wnie  powinna by  oceniona jako U1 lub U2.

Perspektywy zachowania
Nale y oceni , czy liczebno  populacji jest na tyle du a, e gwarantuje jej stabilno  
i przetrwanie w perspektywie co najmniej dziesi ciu lat. Nale y przyj , e przetrwanie 
i stabilno  populacji w takim okresie nie s  zagro one, je li liczebno  populacji zosta-
nie w trzech kolejnych latach bada  oceniona jako w a ciwa (FV). Jednak ze wzgl du na 
wspomnian  wy ej du  odporno  populacji strzebli b otnej, dla oceny perspektyw za-
chowania gatunku na stanowisku decyduj ce znaczenie ma wielko  siedliska (powierzch-
nia i g boko ). Poniewa  akweny zasiedlane przez strzebl  b otn  s  bardzo cz sto ma e 
i p ytkie, co wi e si  z du ym nara eniem na szybkie wysychanie np. na skutek d ugo-
trwa ej letniej suszy, to w a ciwa ocena perspektyw zachowania siedliska na podstawie ob-
serwacji z jednego sezonu mo e by  utrudniona i w wczas nale y oceni  je jako nieznane. 
Nieco atwiej jest oceni  perspektywy zachowania siedlisk obserwowanych od kilku lat, 
poniewa  wiadomo w wczas jak du e wahania powierzchni i g boko ci wody na danym 
siedlisku zachodz . W przypadku w tpliwo ci dotycz cych oceny siedliska nale y raczej 
sk ania  si  ku ocenom mniej korzystnym (np. U1), wskazuj cym na potrzeb  podj cia 
aktywnych dzia a .

Ocena og lna 
Ocena og lna odpowiada w praktyce ocenie perspektyw zachowania siedliska. Nieliczna 
populacja o strukturze zaburzonej np. miertelno ci  spowodowan  g bokim zimowym 
deficytem tlenowym, yj ca w zbiorniku, kt rego wielko  wynikaj ca z powierzchni i od-
powiedniej g boko ci powoduje, e nie jest on nara ony na wysychanie ani na szybkie 
wyp ycenie w rezultacie zarastania i sukcesji, ma lepsze perspektywy przetrwania ni  licz-
na populacja o znakomitej strukturze yj ca w zbiorniku, kt ry w a nie zanika. Strzebla 
jest gatunkiem bardzo odpornym i zdolnym do szybkiego odbudowania populacji nawet 
po bardzo silnym za amaniu liczebno ci.
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3. Opis bada  monitoringowych

Wyb r powierzchni monitoringowych i ich sugerowana wielko
Stanowiska do monitoringu powinny by  reprezentatywne pod wzgl dem liczebno ci po-
pulacji i charakteru siedliska dla ka dego regionu, dla kt rego zostan  wyznaczone. Jako 
stanowisko nale y rozumie  ka dy zbiornik wodny zasiedlony przez strzebl  b otn , izo-
lowany od innych zbiornik w. Do monitoringu proponuje si  wyznaczy  cznie oko o 
16 20 stanowisk, przynajmniej w wojew dztwie pomorskim (min. 5), lubelskim (min. 5), 
mazowieckiem (3), kujawsko-pomorskim (2), wielkopolskim (1) (por. ryc. 1). 

Podczas wyboru tych stanowisk kierowano si  przede wszystkim ich rozmieszczeniem, 
staraj c si , aby reprezentowa y one wszystkie regiony geograficzne Polski, w kt rych 
stwierdzono wyst powanie strzebli b otnej, dobrymi perspektywami przetrwania lub zna-
czeniem dla przypuszczalnego zr nicowania genetycznego (np. znacznie oddalone od 
pozosta ych, skrajne i zagro one stanowiska).

Spos b wykonywania bada  

Badanie wska nik w stanu populacji
Badania populacji powinny by  przeprowadzane w czerwcu. Nale y dokona  przede 
wszystkim oceny liczebno ci populacji oraz ustalenia struktury wielko ci (wieku) osobni-
k w oraz proporcji p ci. Ze wzgl du na wysok  aktywno  strzebli b otnych oraz trwaj ce 
tar o w okresie tym mo liwe jest od owienie du ej liczby ryb i atwe okre lenie ich p ci, 
kt r  mo na rozpozna  na podstawie atwo wydzielanych przez nie produkt w p ciowych 
w postaci bia ej spermy u samc w i tawej ikry u samic.

Dla oceny liczebno ci nale y zastosowa  pu apki wykonane z mi kkiej siatki bezw -
ze kowej (fot. 5). Absolutnie niewskazane jest stosowanie innych narz dzi sieciowych, po-
niewa  ich u ycie wi e si  zawsze ze znaczn  ingerencj  w silnie zaro ni te rodowisko 
wodne oraz stanowi zagro enie dla prze ywalno ci od owionych ryb. W badanym zbiorni-
ku nale y umie ci  co najmniej pi  pu apek rozmieszczonych w r nych punktach strefy 
przybrze nej (oko o 3 4 m od brzegu) w odleg o ci co najmniej 10 m od siebie. Pu apki 
powinny by  umieszczone w pobli u ro linno ci zanurzonej i eksponowane przez 1 go-
dzin . Po wyj ciu siatek z wody znajduj ce si  w nich strzeble b otne nale y przenie  do 
du ego pojemnika zawieraj cego co najmniej 30 l wody pobranej z badanego zbiornika 
bezpo rednio przed umieszczeniem w nim ryb.

Przed dokonaniem pomiar w wyra onej w milimetrach d ugo ci ca kowitej, mierzonej 
od kraw dzi pyska do ko ca najd u szego promienia p etwy ogonowej oraz identyfikacji 
p ci, ryby powinny zosta  poddane anestezji z wykorzystaniem rodk w stosowanych do 
tego celu w gospodarce rybackiej. Do przeprowadzenia pomiar w d ugo ci nale y w miar  
mo liwo ci wykorzysta  plastikowe korytka pomiarowe stosowane powszechnie w rybac-
twie. Zapobiegaj  one uszkodzeniom pow oki luzowej ryb.

Badanie wska nik w stanu siedlisk
W sierpniu nale y przeprowadzi  badania g wnych wska nik w siedliskowych, tj. po-
wierzchni i g boko ci zbiornika wodnego oraz stopnia jego zaro ni cia przez ro linno  
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wodn . W zale no ci od powierzchni zbiornika pomiar w g boko ci nale y dokona  
w kilku-kilkunastu miejscach, tak aby na podstawie pomiar w mo na by o uzyska  cho by 
przybli on  informacj  o profilu dna. Dla okre lenia powierzchni zaleca si  stosowa  dal-
mierz laserowy, dla okre lenia g boko ci  at  pomiarow . 

Pomiar w podstawowych parametr w fizykochemicznych nale y dokona  dwukrot-
nie  w czerwcu i w sierpniu z wykorzystaniem powszechnie stosowanych urz dze  lub 
chemicznych zestaw w pomiarowych (np. standardowy terenowy zestaw pomiarowy fir-
my Merck).

Spo r d czynnik w fizykochemicznych nale y monitorowa  pH, przewodnictwo elek-
tryczne oraz zawarto  azotu i fosforu. Wysoki poziom przewodnictwa elektrycznego oraz 
fosforu i azotu mo e wskazywa  na wp yw zanieczyszcze  zwi zanych np. z dzia alno ci  
rolnicz  lub oddzia ywaniem dr g. Wyskalowanie wska nik w zwi zanych z tymi czynni-
kami wymaga jednak dalszych bada .

 
Termin i cz stotliwo  bada
W zwi zku z niewielkimi cz sto rozmiarami akwen w zasiedlanych przez strzebl  b otn  
niekorzystne zmiany wspomnianych wska nik w siedliskowych mog  nast powa  bardzo 
szybko. Powoduje to konieczno  corocznego monitorowania stanowisk. Prace monito-
ringowe powinny by  prowadzone w okresie najwi kszej aktywno ci ryb, bowiem tylko 
wtedy mo na w miar  wiarygodnie zweryfikowa  ich obecno  i oszacowa  liczebno . 

W przypadku parametr w populacyjnych najw a ciwszym okresem bada  jest czer-
wiec, kiedy strzeble b otne s  najbardziej aktywne i naj atwiejsze do od owienia. Ustalanie 
warto ci wska nik w siedliskowych nale y prowadzi  p nym latem, najlepiej w sierpniu, 
kiedy powierzchnia i g boko  zbiornik w osi gaj  najni szy poziom, za  stopie  zaro -
ni cia zbiornika przez ro linno  wodn   stopie  najwy szy.

Fot. 5. Pu apka siatkowa stanowi bardzo skuteczne i bezpieczne dla ryb narz dzie po owu strzebli b otnej 
(  J. Kusznierz)
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Sprz t i materia y do bada
 odbiornik GPS,
 dalmierz laserowy,
 ata pomiarowa,
 dok adna mapa topograficzna (1:5000),
 wodery lub spodnio-buty gumowe,
 ponton,
 pu apki siatkowe,
 przyrz dy do pomiaru, 

 d ugo ci i masy ryb,
 rodek do anestezji ryb.

4. Przyk ad wype nionej karty obserwacji gatunku dla stanowiska

Karta obserwacji gatunku dla stanowiska

Kod gatunku
Kod gatunku wg Dyrektywy Siedliskowej

4009

Nazwa gatunku
Nazwa polska, aci ska, autor wg aktualnie obowi zuj cej nomenklatury

Strzebla b otna Eupallasella (=Phoxinus) percnurus (Pallas, 1814)

Kod obszaru Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa obszaru
Nazwa obszaru monitorowanego

Podpakule

Kod stanowiska Wype nia instytucja koordynuj ca

Nazwa 
stanowiska

Nazwa stanowiska monitorowanego

Podpakule

Obszary 
chronione, na 
kt rych znajduje 
si  stanowisko 

Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, u ytki ekolo-
giczne, stanowiska dokumentacyjne, itd.

obszar Natura 2000 PLH060048 Podpakule

Wsp rz dne 
geograficzne

Poda  wsp rz dne geograficzne stanowiska

23o28 ...  E, 51o21 ...  N

Wysoko  n.p.m.
Poda  wysoko  n.p.m. stanowiska

180 m n.p.m.

Charakterystyka
siedliska gatunku
na stanowisku 

Lokalizacja zbiornika/zbiornik w wodnych stanowi cych siedlisko w odniesie-
niu do najbli szej wi kszej drogi i miejscowo ci; wyra one w metrach wymiary 
zbiornik w oraz ich g boko ; dominuj ce zespo y ro linno ci wodnej, 
a w odniesieniu do brzeg w zbiornika  tak e l dowej. Lista wsp wyst pu-
j cych gatunk w ryb, z przybli on  ocen  ich liczebno ci (nieliczne, liczne, 
bardzo liczne); ewentualne r d a zagro e  (presja w dkarska, r d a zanie-
czyszcze , dzia ania melioracyjne, itp.)

Stanowisko obejmuje zesp  po czonych do w potorfowych po o onych oko-
o 400 m na zach d od drogi Che m  W odawa. Wymiary kompleksu wynosz  

oko o 60 na 100 m, a maksymalna g boko  si ga 1,5 m. Dominuj ce zespo y 
ro linno ci wodnej stanowi  Elodeetum canadensis oraz Potamogetoneteum 
natantis, w kt rych opr cz gatunk w charakterystycznych wyst puj  gr ele 

te N. luteum, a w p ytszych partiach osoka aloesowata S. aloides,
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skrzyp b otny E. limosum, p ywacz zwyczajny Utricularia vulgaris, abi ciek 
p ywaj cy Hydrocharis morsus-ranae oraz tworz ca wchodz ce na lustro wody 
p aty p a czermie  b otna C. pallustris. Wzd u  prog w oddzielaj cych s siadu-
j ce zbiorniki rozwijaj  si  darnie mszyste zbudowane z torfowc w Sphagnum 
sp. poro ni te turzycami Carex sp., siedmiopalecznikiem b otnym Comarum 
palustre, urawin  b otn  O. quadripetalus i we niank  w skolistn  E. angustifo-
lium. Niekt re odcinki przybrze nej partii zbiornika porasta w ski pas szuwaru 
pa kowego Thyphetum latifaoliae. Bezpo rednie otoczenie zbiornik w wodnych 
tworz  p aty zaro li brzozowych Betuletum pubescentis i ozowisk Salicetum 
pentandro-cinereae. yj cej tutaj licznej populacji strzebli b otnej towarzyszy 
r wnie bogata populacja karasia C. carassius m. humilis. yj ce tutaj ryby pod-
dane s  do  intensywnej presji w dkarskiej, co jednak nie wp ywa w widoczny 
spos b na ich stan liczebny.

Informacja 
o gatunku 
na stanowisku

Syntetyczne informacje o wyst powaniu gatunku na stanowisku, dotychczasowe 
badania i inne istotne fakty. Wyniki monitoringu z lat poprzednich

Obszar Podpakule jest obiektem bada  od 18 lat i dlatego poczynione na nim 
obserwacje dotycz ce zar wno populacji strzebli b otnej, jak i stanu siedliska 
s  szczeg lnie cenne i obrazowe. Bytuje tu bardzo liczna i stabilna populacja. 
Struktura wiekowa populacji w trakcie odtwarzania. W latach 2006 i 2007 
obserwowano tu gwa towne za amanie liczebno ci populacji.

Ostatnia 
weryfikacja 
w terenie

Data ostatniej potwierdzonej obserwacji gatunku na stanowisku

7.06.2008 

Obserwator
Imi  i nazwisko eksperta lokalnego odpowiedzialnego za to stanowisko

Jan Kusznierz

Daty obserwacji
Daty wszystkich obserwacji

10.07.2006, 13.08.2007

Data 
wype nienia

Data wype nienia formularza przez eksperta

10.11.2008 

Data wpisania Data wpisania do bazy danych  wype nia instytucja koordynuj ca

Data 
zatwierdzenia

Data zatwierdzenia przez osob  upowa nion   wype nia
instytucja koordynuj ca

Stan ochrony gatunku na stanowisku

Wska niki Warto  wska nika i komentarz Ocena

Populacja

Liczebno  

Liczba ryb od awianych w ci gu 1 godziny przez pojedyncz  
pu apk  siatkow  w okresie wysokiej aktywno ci ryb (czerwiec)

43 os.

FV

FVStruktura wielko ci 
osobnik w 

Procentowy udzia  w populacji osobnik w m odych o d ugo ci 
ca kowitej poni ej 60 mm

0,95%

U2

Procentowy udzia  
samic w populacji 88% FV

Siedlisko

Powierzchnia lustra 
wody w sierpniu 0,35 ha FV FV
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G boko  wody 
w sierpniu 1,6 m U1

FV

Stopie  zaro ni cia 
wody przez ro lin-
no

Wyra ona w procentach proporcja powierzchni zaro ni tej 
cz ci zbiornika do jego powierzchni ca kowitej

10%
FV

Przewodnictwo 
elektryczne wody 
( S cm-1)

81 S cm-1 FV

pH 6,7 FV

NH3/NH4
+ (mg dm-1) nie badano

bez 
oceny

NO2
 (mg dm-1) nie badano

NO3
 (mg dm-1) nie badano

PO4
-3 (mg dm-1) nie badano

Perspektywy 
zachowania 

Ocena eksperta z uwzgl dnieniem aktualnego stanu populacji 
i stanu siedliska (powierzchnia, g boko  siedliska), obserwo-
wanych negatywnych oddzia ywa  i zagro e

Dalsza egzystencja populacji strzebli b otnej wydaje si  nieza-
gro ona.

FV

Ocena og lna FV

Lista najwa niejszych aktualnych i przewidywanych oddzia ywa  (zagro e ) na gatunek i jego 
siedlisko na badanym stanowisku (w tym aktualny spos b u ytkowania, planowane inwestycje, 
planowane zmiany w zarz dzaniu i u ytkowaniu); kodowanie oddzia ywa /zagro e  zgodne 
z Za cznikiem E do Standardowego Formularza Danych dla obszar w Natura 2000; wp yw 
oddzia ywania:  +    pozytywny,    negatywny, 0   neutralny; intensywno  oddzia y-
wania: A  silna, B  umiarkowana, C  s aba

Aktualne oddzia ywania

Kod Nazwa dzia alno ci Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

Nie stwierdzono

Zagro enia (przysz e, przewidywane oddzia ywania)

Kod Nazwa Intensywno Wp yw Syntetyczny opis

Nie przewiduje si

Inne informacje

Inne 
warto ci 
przyrodnicze

Inne obserwowane gatunki zwierz t i ro lin z za cznik w Dyrektyw Siedliskowej 
i Ptasiej: gatunki zagro one (Czerwona ksi ga) i inne rzadkie/gatunki chronione

nie obserwowano 

Gatunki 
obce 
i inwazyjne

Obserwowane gatunki obce i inwazyjne i ewentualnie ich liczba

nie obserwowano

Inne uwagi Wszelki informacje pomocne przy interpretacji wynik w, np. anomalie pogodowe

Dokumentacja 
fotograficzna

PLH060048_StanG wnegoZbiornika07.06.2008_Foto1.jpg/J. Kusznierz
PLH060048_Eupallasella Percnurus _Foto2.jpg/J. Kusznierz
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5. Gatunki o podobnych wymaganiach ekologicznych, 

dla kt rych mo na zaadaptowa  opracowan  metodyk

Brak takich gatunk w.

6. Ochrona gatunku 

Strzebla b otna obj ta jest ochrona gatunkow , wi kszo  jej stanowisk jest niechronio-
nych. Wi kszo  polskich stanowisk strzebli b otnej po o ona jest na terenach u ytko-
wanych rolniczo i dlatego s  one szczeg lnie nara one na zniszczenie w wyniku prac 
melioracyjnych. Na podstawie dost pnych danych mo na przypuszcza , e polskim po-
pulacjom strzebli b otnej grozi ca kowite wygini cie. Nie ulega w tpliwo ci, e w ci gu 
ostatnich trzydziestu lat zanikn a wi kszo  jej stanowisk. Spo r d oko o 80 stanowisk 
opisanych w drugiej po owie ubieg ego wieku obecnie istnieje tylko kilkana cie. wiad-
czy to o tempie niekorzystnych zmian. Zanikanie stanowisk strzebli b otnej nast puje 
przede wszystkim na skutek przyspieszonego zarastania i wyp ycania, kt rego przyczyn  
w wielu przypadkach s  biogeny sp ywaj ce z p l. Z drugiej jednak strony intensywne 
prace o charakterze inwentaryzacyjnym i poszukiwawczym prowadzone g wnie przez 
pracownik w Instytutu Rybactwa r dl dowego doprowadzi y do odkrycia wielu no-
wych stanowisk, dzi ki czemu aktualna liczba znanych miejsc wyst powania tego ga-
tunku wynosi oko o 160.

Stopie  zagro enia dalszej egzystencji stanowisk strzebli b otnej jest bardzo zr ni-
cowany. W najkorzystniejszej sytuacji znajduj  si  populacje wyst puj ce na Pojezierzu 
Kaszubskim, kt re ze wzgl du na pofa dowany teren i oddalenie od dr g s  stosunkowo 
bezpieczne. W dobrej sytuacji znajduj  si  tak e stanowiska usytuowane na chronionym 
terenie Poleskiego Parku Narodowego. W znacznie trudniejszej sytuacji s  obecnie stano-
wiska z pozosta ych teren w intensywnie u ytkowanych rolniczo, takich jak Nizina Mazo-
wiecka i Nizina Wielkopolsko-Kujawska.

Zasadniczym czynnikiem nasilaj cym zanik polskich stanowisk strzebli b otnej jest 
przede wszystkim obserwowane od ponad dw ch stuleci obni anie si  poziomu w d grun-
towych na wi kszo ci terenu Europy rodkowej. Dodatkowym, powa nym czynnikiem ne-
gatywnym s  nieracjonalne zabiegi melioracyjne.

Ochrona strzebli b otnej musi polega  przede wszystkim na zapewnieniu egzystencji 
zamieszkiwanych przez ni  zbiornik w wodnych. Na niekt rych z nich niekorzystne zmia-
ny prowadz ce do zaniku, jakie nast puj  na skutek ewolucji biocenotycznej s  bardzo 
powolne i dlatego w ich przypadku ochrona powinna polega  na monitorowaniu i za-
bezpieczaniu przed zanieczyszczeniami i bezmy lnym osuszaniem. Na wielu, zw aszcza 
ma ych stanowiskach, obserwuje si  jednak bardzo szybkie post powanie niekorzystnych 
zmian. W tym przypadku konieczne wydaje si  podejmowanie aktywnych dzia a  ochron-
nych polegaj cych na pog bianiu tamtejszych zbiornik w wodnych. 

W przypadku najbardziej zagro onych populacji opr cz odtworzenia zbiornika wod-
nego wskazane wydaje si  rozmno enie ryb z lokalnych populacji w sztucznych, kontrolo-
wanych warunkach i ponowne wsiedlenie ich do odtworzonego zbiornika.
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Spor  szans  na zachowanie siedlisk i populacji strzebli b otnej jest po czenie ich 
ochrony z tworzeniem i utrzymaniem na zanikaj cych stanowiskach zbiornik w o cha-
rakterze przeciwpo arowym wykorzystywanych przez Lasy Pa stwowe. Warunkiem po-
wodzenia takich dzia a  oraz ich pozytywnego wp ywu na egzystencj  polskich populacji 
strzebli b otnych jest jednak unikni cie tendencji do tworzenia nowych stanowisk i nie-
kontrolowanych przesiedle , kt re mog yby bezpowrotnie zniszczy  naturalne mi dzypo-
pulacyjne zr nicowanie genetyczne, kt re strzebla b otna zdo a a zachowa  jako jeden 
z bardzo nielicznych gatunk w ryb.

Dzia ania ochronne podj te dla zachowania siedlisk strzebli b otnej b d  mia y bardzo 
korzystny wp yw na populacje wielu wsp wyst puj cych z ni  gatunk w fauny i flory.
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