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6236 Strzebla błotna Eupallasella (Rhynchocypris) percnurus (Pall.) 

Modyfikacja metodyki monitoringu opublikowanej w Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring 
gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa (uzupełnienie modyfikacji 
z dn. 17.07.2015 r.). 

Zmiana nazwy wskaźnika 

Zmiana nazwy wskaźnika procentowy udział samic w populacji na struktura płciowa. 

Modyfikacja sposobu pomiaru i waloryzacji wskaźników 

Modyfikacja zapisów w Tabeli 1. Wskaźniki stanu populacji i siedliska strzebli błotnej 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

Populacja 

Liczebność N  

Suma osobników w wieku 1+ i starszych złowionych w jednorazowym 

połowie, przeprowadzonym w czerwcu, przy użyciu 10 standardowych 

pułapek siatkowych z przynętą, eksponowanych w tym samym czasie przez 

okres od 0,5 do 1 godziny. 

Struktura płciowa %  

Procentowy udział samic w populacji wśród osobników dojrzałych płciowo, 

określony poprzez bezpośrednią identyfikację płci ryb złowionych za pomocą 

pułapek na potrzeby oceny liczebności. Strukturę płciową określa się tylko 

wtedy, gdy w połowie znajduje się więcej niż 10 osobników dojrzałych 

płciowo. 

Struktura wiekowa %  

Procentowy udział w populacji osobników młodych (niedojrzałych płciowo), 

tj. o długości całkowitej poniżej 50 mm, określony poprzez bezpośrednie 

pomiary długości całkowitej ryb złowionych za pomocą pułapek na potrzeby 

oceny liczebności. Strukturę wiekową określa się tylko przy stanie liczebności 

populacji ocenionym jako U1 lub FV. 

Siedlisko 

Głębokość 

maksymalna wody 
m 

Bezpośredni pomiar za pomocą łaty pomiarowej lub innych narzędzi 

w najgłębszym miejscu zbiornika wodnego, wykonany na przełomie lipca 

i sierpnia (15.07-15.08). 

Powierzchnia lustra 

wody 
ha 

Bezpośredni pomiar z wykorzystaniem dalmierza laserowego, wykonany na 

przełomie lipca i sierpnia (15.07-15.08). 

Stopień zarośnięcia 

wody przez 

roślinność  

% 

Udział powierzchni części zbiornika zarośniętej przez roślinność szuwarową 

w jego powierzchni całkowitej, określony poprzez bezpośrednie pomiary 

z wykorzystaniem dalmierza laserowego, wykonane na przełomie lipca i 

sierpnia (15.07-15.08). 

Przewodnictwo 

elektryczne wody 
μS/cm 

Bezpośredni pomiar z wykorzystaniem standardowych urządzeń i zestawów 

pomiarowych. Wskaźnik nieobligatoryjny, niewaloryzowany. 

Odczyn wody pH 
Bezpośredni pomiar z wykorzystaniem standardowych urządzeń i zestawów 

pomiarowych. Wskaźnik nieobligatoryjny, niewaloryzowany. 

 



Modyfikacja zapisów w Tabeli 2. Waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska strzebli błotnej 

Wskaźnik 
Ocena* 

FV U1 U2 

Populacja 

Liczebność  >50 20-50 <20** 

Struktura płciowa  >50 20-50 <20 

Struktura wiekowa  >10 5-10 <5 

Siedlisko 

Głębokość maksymalna wody  >0,8 0,4-0,8 <0,4 

Powierzchnia lustra wody  >0,05 0,02-0,05 <0,02 

Zarośnięcie lustra wody przez roślinność szuwarową <30 30-70 >70 

* FV - stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły 
** warunkiem przyznania wskaźnikowi liczebność oceny U2 jest obecność w połowie przynajmniej jednego osobnika strzebli 
błotnej; niezłowienie ani jednego osobnika tego gatunku, w zbiorniku będącym wcześniej siedliskiem jego populacji, należy ocenić 
jako XX 

 
Wskaźniki stanu siedliska: Głównymi wskaźnikami siedliskowymi są głębokość maksymalna wody, 
powierzchnia lustra wody oraz stopień zarośnięcia lustra wody przez roślinność szuwarową. Dodatkowo 
zaleca się wykonywanie pomiarów odczynu (pH) wody i jej przewodnictwa elektrolitycznego. Wyniki 
pomiarów obu tych cech jakości wody pozwalają oszacować tempo naturalnych przemian 
monitorowanych siedlisk i na tej podstawie, lepiej ocenić perspektywy ich trwania i ochrony. Nie są one 
waloryzowane w skali FV/U1/U2 z uwagi na bardzo szeroki zakres tolerancji strzebli błotnej, której 
populacje zamieszkują wody o odczynie 5,1-9,7 pH i przewodnictwie 10-1100 µS/cm. Z tej samej przyczyny  
nie ma uzasadnienia określanie zawartości w wodzie mineralnych form azotu i fosforu. 
Sposób wykonywania badań: Narzędziem połowu ryb jest 10 standardowych pułapek siatkowych 
z przynętą, eksponowanych w tym samym czasie przez okres od 0,5 do 1 godziny. Połów przeprowadza się 
jeden raz w czerwcu, w dobrych warunkach pogodowych, zapewniających normalną aktywność życiową 
ryb. 

 
Wskaźniki kardynalne: 
 
Usunięcie z listy wskaźników kardynalnych wskaźników liczebność i powierzchnia lustra wody. 
 
Żaden ze wskaźników populacyjnych nie ma rangi wskaźnika kardynalnego, jednak liczebność należy 
uważać za wskaźnik ważniejszy od pozostałych dwóch. Waloryzacja wartości tego wskaźnika wymaga 
wiedzy eksperckiej, lecz nie podlega żadnym ograniczeniom, w przeciwieństwie do drugorzędnych 
wskaźników struktura płciowa i struktura wiekowa (ograniczeniem jest liczba złowionych ryb).  
 
Kardynalnym wskaźnikiem siedliskowym jest głębokość wody, zmierzona w najgłębszym miejscu zbiornika 
wodnego na przełomie lipca i sierpnia (15.07-15.08). 
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Uwaga! Poniższy tekst przedstawia pierwotną, niezmienioną wersję przewodnika 

metodycznego! 
































