
 
Adres do korespondencji: dr A. Brysiewicz, Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy ITP w Szcze-
cinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin; tel. +48 (91) 423-19-08, e-mail: A.Brysiewicz@itep.edu.pl 

Wpłynęło  15.11.2011 r.  
Zrecenzowano 17.01.2012 r.  
Zaakceptowano  09.02.2012 r. 
 
A – koncepcja 
B – zestawienie danych 
C – analizy statystyczne 
D – interpretacja wyników 
E – przygotowanie maszynopisu 
F – przegląd literatury 

POŁOWY RYB  

W ŚRÓDPOLNYCH  

OCZKACH WODNYCH  

W GMINIE STARE CZARNOWO  

NA TLE WARUNKÓW TLENOWYCH  

Adam BRYSIEWICZ1) ABDE, Piotr WESOŁOWSKI1) ABDE,  
Łukasz POTKAŃSKI2) F  

1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie 
2) Polski Związek Wędkarski, Okręg w Szczecinie 

S t r e s z c z e n i e 

Celem prezentowanych w pracy badań było określenie składu ichtiofauny w dwóch śródpolnych 
oczkach wodnych w gminie Stare Czarnowo w latach 2010–2011 oraz analiza nasycenia wody tlenem 
w okresie od kwietnia do października.  

Odłowy kontrole prowadzono za pomocą selektywnego zestawu wontonowego, a w 2011 r. do-
datkowo zastosowano klasyczny zestaw do elektropołowów typu IUP. Ryby oznaczano wg gatunków 
i wieku, liczono, a także wykonywano pomiary długości i masy ciała. Badania natlenienia wody oraz 
jej temperatury mierzono za pomocą wieloparametrowego miernika Multi 3400, wyposażonego 
w sondę tlenową.  

W wyniku przeprowadzonych odłowów w oczkach wodnych uzyskano łącznie 108 ryb o masie 
15 622 g. Oba oczka różniły się nie tylko pod względem składu gatunkowego ryb, ale również ich 
liczby, biomasy oraz wieku. W Starym Czarnowie łącznie odłowiono 48 ryb o biomasie 3 225 g. 
Wśród pozyskanych gatunków były osobniki karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio Bloch) 
oraz karasia pospolitego (Carassius carassius L.). W oczku wodnym Żelisławiec odłowiono łącznie 
60 ryb o biomasie 12 397 g. Oprócz dominujących karasi, odłowiono osobniki lina (Tinca tinca L.), 
szczupaka (Esox lucius L.), płoci (Rutilus rutilus L.) oraz okonia (Perca fluviatilis L.). 

W oczku wodnym Stare Czarnowo średnie stężenie tlenu było mniejsze niż w Żelisławcu. 
W okresie letnim, gdy temperatura była wysoka, tlenu było bardzo mało i dlatego w Starym Czarno-
wie przeżywały tylko osobniki karasia, który jest wytrzymały na duże deficyty tlenu w wodzie. 

Słowa kluczowe: ryby, śródpolne oczka wodne, tlen 
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WSTĘP 

Śródpolne oczka wodne są niewielkimi zbiornikami, charakterystycznymi dla 
rolniczego krajobrazu Polski. Zazwyczaj ich powierzchnia nie przekracza 1 ha 
i głębokości 3 m, a w ciągu całego roku akweny te są wypełnione wodą [AFFEK- 
-STARCZEWSKA i in. 2010; FATYGA i in. 2007]. Oczka wodne pełnią wiele istot-
nych funkcji, odgrywają m.in. rolę w kształtowaniu struktury bilansu wodnego 
i cieplnego terenów przylegających do oczka, tworząc swoisty mikroklimat, sprzy-
jający roślinności uprawnej [LEŚNY, JUSZCZAK 2005; SYMONIDES 2010]. Służą 
także rekreacji oraz edukacji, stanowiąc swoiste dziedzictwo przyrodnicze.  

Chociaż te niewielkie zbiorniki wodne pełnią wiele ważnych funkcji środowi-
skowych, co roku ich stan pogarsza się i są stale narażone na działanie negatyw-
nych czynników, szczególnie pochodzenia antropogenicznego [ADAMSKA i in. 
2010; SIWEK i in. 2009; WILLIAMS i in. 2004]. Głównym zagrożeniem oczek wod-
nych jest stopniowa degradacja, która może przyczyniać się do całkowitego ich 
zaniku [PIEŃKOWSKI i in. 2010; SZPAKOWSKA i in. 2006]. Tempo zanikania tych 
niewielkich zbiorników zależy od czynników naturalnych, jak zmiany klimatyczne 
czy rodzaj podłoża, ale również czynników antropogenicznych, m.in. gospodaro-
wania terenami przyległymi do oczek [DEMBEK, OŚWIT 1992; PIEŃKOWSKI 2010]. 
Na przykład w Wielkopolsce w ciągu 20 lat z 1130 oczek wodnych pozostało tylko 
775, przy czym przewiduje się dalsze ich zanikanie [MARKUSZEWSKA 2002]. 

Śródpolne oczka wodne są miejscem bytowania i rozrodu wielu przedstawicieli 
flory i fauny [GAŁCZYŃSKA, GAMRAT 2007]. W zdecydowanej większości, ale nie 
we wszystkich występują również ryby. O ich obecności decyduje głębokość 
akwenu, zawartość składników biogennych w wodzie oraz jej natlenienie. Zazwy-
czaj właśnie brak dostatecznej ilości tlenu w oczku wodnym może decydować 
o znikomej ilości ryb.  

Dostępne piśmiennictwo naukowe, dotyczące hydrologii oraz hydrobiologii 
oczek wodnych, jest niewystarczające, by móc szerzej poznać procesy związane 
z ich funkcjonowaniem w krajobrazie rolniczym. Jak już wspomniano, znaczenie 
oczek, m.in. gospodarcze, jest nie do przecenienia. Zainspirowało to Autorów ni-
niejszej pracy do zainteresowania się nimi i skłoniło do podjęcia kompleksowych 
i szczegółowych dociekań, stanowiących jeden z elementów szeroko zakrojonych 
badań, mających na celu poszerzenie stanu wiedzy na temat podstawowych ele-
mentów hydrobiologii śródpolnych oczek o wiadomości, do których dostęp jest 
nadal niewielki. 

Celem prezentowanych w pracy badań była ocena składu występującej ichtio-
fauny oraz zawartości tlenu w dwóch śródpolnych oczkach wodnych w gminie Sta-
re Czarnowo. Stan i skład ichtiofauny jest ważnym indykatorem jakości środowi-
ska wodnego.  
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METODY BADAŃ 

Badania prowadzono w latach 2010–2011 w dwóch śródpolnych oczkach wod-
nych, a mianowicie w Starym Czarnowie i Żelisławcu. Każdego roku, w okresie 
wiosennym przeprowadzono odłowy kontrolne ryb. Badania wykonywano od 
pierwszych godzin świtu do późnych popołudniowych.  

W pierwszym roku badań do odłowu kontrolnego zastosowano selektywny ze-
staw wontonowy (5 zestawów sieci) o różnej długości (12–45 m) i boku oczka 
(12–50 mm). Wontony ustawiano w trzech różnych miejscach oczka prostopadle 
do brzegu, zmieniając za każdym razem kolejność sekcji. W drugim roku dodat-
kowo zastosowano klasyczny zestaw do elektropołowów typu IUP.  

Złowione ryby każdorazowo grupowano według gatunków, notowano ich li-
czebność, łączną biomasę oraz pobierano łuski, a po wykonanych czynnościach 
wpuszczano ryby ponownie do miejsc odłowu. W związku z względnie dużymi 
wymiarami oczek w sieciach, używanych do połowu, trudno było określić choćby 
w miarę dokładnie strukturę gatunkową ryb bytujących w zbiornikach. 

Pomiarów masy jednostkowej ryb dokonywano na elektronicznej wadze typu 
Axis z dokładnością 1 g, a długości ciała – z użyciem wyskalowanego koryta po-
miarowego z dokładnością do 1 mm. 

Do określenia wieku odłowionych ryb pobierano łuski, po 5 szt. z okolicy linii 
nabocznej, dokładnie za płetwą grzbietową, zgodnie z tym, co podaje HESSE 
[1992]. Do odczytu wieku ryb z pierścieni rocznych na łuskach posłużono się rzut-
nikiem mikrofilmowym o powiększeniu siedemnastokrotnym. 

W okresie od kwietnia do października lat 2010 i 2011 prowadzono comie-
sięczne pomiary zawartości tlenu w wodzie (w trzech oddalonych od siebie punk-
tach) i oceniano stopień nasycenia wody tlenem w danym miesiącu. Zawartość tle-
nu oraz temperaturę wody mierzono za pomocą wieloparametrowego miernika 
Multi 3400 firmy WTW, wyposażonego w sondę tlenową typu Cellon 323. Pomia-
ry natlenienia i temperatury prowadzono w połowie każdego miesiąca, w godzi-
nach przedpołudniowych. 

WYNIKI BADAŃ 

Pierwsze z badanych oczek wodnych, Stare Czarnowo, o powierzchni 0,8 ha 
i maksymalnej głębokości 216 cm, jest zbiornikiem podsychającym i bezodpływo-
wym, zasilanym wodami gruntowymi oraz spływami powierzchniowymi z sąsiadu-
jących użytków rolnych. To oczko wodne jest zbiornikiem wydłużonym, przedzie-
lonym w środkowej części gęstym pasem roślinności wodnej wynurzonej oraz flo-
ry ziemnowodnej. Linię brzegową porasta roślinność szuwarowa oraz pojedyncze 
drzewa. Dno w oczku jest mało zróżnicowane, twarde z niewielką ilością mułu 
(miąższość 5–10 cm), na którym zalegają osady denne. 
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Drugie oczko wodne, Żelisławiec, o powierzchni 0,9 ha i głębokości maksy-
malnej 180 cm również jest akwenem bezodpływowym, zasilanym wodami grun-
towymi i spływami powierzchniowymi z otaczających terenów rolniczych. Oczko 
to nie podsycha i ma kształt kolisty. Słabo rozwinięta linia brzegowa jest porośnię-
ta roślinnością szuwarową. Dno oczka w przybrzeżnej części jest dość twarde,  
a w środkowej pokryte 13–30-centymetrową warstwą mułu.  

W wyniku odłowów ryb z dwóch śródpolnych oczek wodnych uzyskano łącz-
nie 108 szt. o masie 15 622 g. Stwierdzono różnice gatunkowe oraz ilościowe ryb 
w badanych akwenach. 

W oczku Stare Czarnowo łącznie odłowiono 48 ryb o biomasie 3 225 g. Wśród 
pozyskanych gatunków stwierdzono osobniki karasia srebrzystego (Carassius au-
ratus gibelio Bloch) oraz karasia pospolitego (Carassius carassius L.).  

W pierwszym roku badań odłowiono tylko 7 szt. karasia srebrzystego, a rok 
później – 41 szt. obu odmian karasia (tab. 1). Różnice te wynikają ze wzbogacenia 
w 2011 r. zestawu wontonowego o sieci z mniejszymi oczkami oraz zastosowania 
klasycznego zestawu elektropołowowego.  

Oczko wodne w Starym Czarnowie zdominował karaś srebrzysty, stanowiąc 
100% udziału odłowionych ryb w 2010 r., a w 2011 r. udział ten zmniejszył się 
o ponad 10% (tab. 1). Średnia masa jednostkowa w 2010 r. wyniosła 127,9 g, a rok 
później była już mniejsza – 58,8 g. Osobniki karasia srebrzystego w 2010 r. miały 
większe rozmiary niż w roku następnym (tab. 1). Większość złowionych ryb sta-
nowiła grupa wiekowa od 0+ do 1+. Były to więc w przewadze osobniki bardzo 
młode. Świadczy to o sprzyjających warunkach środowiskowych do odbycia tarła 
naturalnego oraz młodocianego rozwoju osobników karasia srebrzystego.  

Udział ilościowy karasia pospolitego, odłowionego tylko w 2011 r. był znacz-
nie mniejszy (liczebność 12%, a biomasa 9%). Średnia masa jednostkowa osobnika 
wyniosła 42,6 g, średnia długość całkowita – 10,9 cm i mieściła się w zakresie 8,5–
14,2 cm (tab. 1). Wśród odłowionych ryb kilka osobników było starszych, w wieku 
od 1+ do 3+. 

W trakcie odłowów kontrolnych, przeprowadzonych w latach 2010–2011 
w oczku wodnym Żelisławiec, pozyskano łącznie 60 ryb o biomasie 12 397 g (tab. 
1). Dominującymi gatunkami również były osobniki karasia srebrzystego oraz po-
spolitego. Dodatkowo odłowiono 7 osobników lina (Tinca tinca L.), 9 szczupaka 
(Esox lucius L.), 7 płoci (Rutilus rutilus L.) oraz 8 okonia (Perca fluviatilis L.) – 
tabela 1.  

Podobnie jak w przypadku pierwszego oczka w Starym Czarnowie, także i tu 
w 2011 r. zastosowano sieci o mniejszych oczkach oraz zestaw do elektropołowów.  

Oczko wodne Żelisławiec charakteryzowało się większą różnorodnością ga-
tunkową, dominował karaś srebrzysty, który stanowił 33% liczebności i 31% bio-
masy odłowionych ryb. Następnymi w strukturze procentowej liczebności i bioma-
sy w porównywanych latach były: karaś pospolity, szczupak oraz lin. Gatunkami 
występującymi wyłącznie w 2011 r. były: okoń, karaś pospolity i płoć. 



 

 

Tabela 1. Struktura połowów ryb w śródpolnych oczkach wodnych Stare Czarnowo i Żelisławiec w latach 2010–2011 

Table 1. The structure of fish catches in Stare Czarnowo and Żelisławiec mid-field ponds in 2010–2011 

Lata 

Years 

Gatunek 
Species 

Liczebność  
Number  

Średnia masa jednej sztuki 
The mean biomass  
of one individual 

g 

Biomasa  
Biomass  

Długość ryb, cm 
Length of fish, cm 

szt.  
ind. 

% g % 
zakres  
range  

średnia 
mean 

Stare Czarnowo 

2010 
Carassius auratus gibelio Bloch   7 100 127,9    895 100 18,2–21,5 19,6 
łącznie w 2010   total in 2010    7 100 –    895 100 18,2–21,5 – 

2011 
Carassius auratus gibelio Bloch 36   88   58,8 2 117   91   2,4–21,5 10,8 
Carassius carassius L.    5   12   42,6    213     9   8,5–14,2 10,9 
łącznie w 2011   total in 2011 41 100 – 2 330 100   2,4–21,5 – 

Łącznie   Total  48 100 – 3 225 100   2,4–21,5 – 
Żelisławiec 

2010 

Carassius auratus gibelio Bloch 12   71 138,8 1 665   70 17,2–23,7 19,8 
Tinca tinca L.   3   18 263,7    791   18 24,0–28,5 24,4 
Esox lucius L.   2   11 805,0 1 610   12 44,6–48,0 46,3 
łącznie w 2010   total in 2010 17 100 – 4 066 100 17,2–48,0 – 

2011 

Carassius auratus gibelio Bloch   8   19 264,3 2 115   19 23,5–27,3 25,1 
Carassius carassius L.   9   21 262,1 2 359   21 18,3–25,1 22,5 
Tinca tinca L.   4     9 274,0 1 096     9 24,0–26,6 25,6 
Esox lucius L.   7   16 110,7    775   16 10,3–28,5 22,5 
Rutilus rutilus L.    7   16 208,4 1 459   16 21,3–27,8 25,0 
Perca fluviatilis L.   8   19   65,9    527   19   5,4–27,1 12,9 

 łącznie w 2011   total in 2011 43 100 – 8 331 100   5,4–28,5 – 

Łącznie   Total 60 100 – 12 397   100   5,4–48,0 – 

Źródło: wyniki własne. Source: own studies. 

 
A

. B
rysiew

icz i in.: P
ołow

y ryb w
 śródpolnych oczkach w

odnych…
  

41

 

©
 IT

P
 W

oda Ś
rod. O

bsz. W
iej. 2012 (I–III), t. 12 z. 1 (37)



42 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie t. 12 z. 1 (37) 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2012 (I–III), t. 12 z. 1 (37)  

Średnia masa jednostkowa osobnika spośród 20 szt. karasia srebrzystego 
w 2010 r. wyniosła 138,8 g, a w 2011 r. 264,4 g, natomiast średnia długość całko-
wita odpowiednio w obu latach 19,80 cm (17,2–23,7 cm) i 25,1 cm (23,5–27,3 cm) 
– tabela 1. Przeważającą liczbę osobników zaklasyfikowano do grupy wiekowej 4+.  

Średnia masa jednostkowa odłowionych 9 szt. osobników karasia pospolitego 
wynosiła 262,1 g, średnia długość całkowita – 22,5 cm i mieściła się w przedziale 
od 18,3 do 25,1 cm (tab. 1). Większość odłowionych ryb należała do grupy wie-
kowej 3+. Warte podkreślenia jest, że nie odnotowano osobników poniżej 0+ i 1+ 
oraz starszych od 5+. 

Odłowione w 2010 r. szczupaki (2 szt.) mierzyły średnio 46,3 cm (44,6–48,0 
cm), a w 2011 r. (7 szt.) – 22,5 cm, mieszcząc się w przedziale 10,3–28,5 cm (tab. 
1). W 2010 r. średnia masa osobnicza ryb wyniosła 805,0 g, natomiast rok później 
– 110,7 g (tab. 1). Odłowione szczupaki w większości były osobnikami młodocia-
nymi (ryby niewymiarowe). 

W badanym akwenie odłowiono 7 szt. płoci o łącznej biomasie 1 459 g i śred-
niej masie jednostkowej 208,42 g. Średnia długość osobnicza wyniosła 25,0 cm 
(tab. 1). Analiza pobranych łusek wykazała, że badane osobniki były w wieku 4+ 
i 5+. 

Odłowiono również 7 osobników lina. W 2010 r. biomasa odłowionych ryb 
wyniosła 791 g, a średnia masa osobnicza – 263,66 g. Średnia długość odłowio-
nych ryb to 24,4 cm (w przedziale 24,0–28,5). W 2011 r. wymienione parametry 
miały odpowiednie wartości: 1 096 g, 274,0 g i 25,62 cm (tab. 1). 

Średnia długość całkowita 6 odłowionych okoni wyniosła 12,9 cm, a masa jed-
nostkowa średnio 65,9 g (tab. 1). Odłowione osobniki były w wieku od 1+ do 8+. 

Większa liczba osobników poszczególnych gatunków, a także występowanie 
nowych gatunków w tym zbiorniku w 2011 r. mogą być wynikiem pojawienia się 
dodatkowych ryb dzięki drobnym zarybieniom, a także zastosowania dodatko-
wych, bardziej wydajnych narzędzi połowu.  

Uzyskane wyniki zawartości tlenu i temperatury wody obu oczek były zróżni-
cowane (tab. 2). W Starym Czarnowie średnie natlenienie wody w okresie IV–X lat 
2010–2011 było zbyt małe dla optymalnych, naturalnych warunków bytowania 
tych ryb i wyniosło 2,58 mg O2·dm–3, podczas gdy średnia temperatura – 16,0°C. 
W 2010 r. zawartość tlenu w wodzie tego oczka wyniosła 2,87 mg O2·dm–3 i była 
większa o prawie 0,6 mg niż w 2011 r. Najniższą temperaturę wody zanotowano 
w październiku 2010 r. – 8,4°C. Wtedy też stwierdzono największe natlenienie 
wody w tym oczku – 4,59 mg O2·dm–3. Najmniejszą zawartość tlenu odnotowano 
w sezonie letnim, gdy temperatura była wysoka (od 17,9 do 20,9°C). W sierpniu 
2011 r. stwierdzono najmniejsze natlenienie wody, zaledwie 0,84 mg O2·dm–3, 
podczas gdy temperatura wody wynosiła 17,9°C (tab. 2).  

W oczku wodnym Żelisławiec stwierdzono prawie dwukrotnie więcej tlenu. 
Średnie roczne wartości temperatury były tu wyższe, co wynika z innego usytuo-
wania akwenu oraz mniejszej głębokości zbiornika. W sezonie letnim wraz ze  



 

 

 

 

Tabela 2. Średnia miesięczna zawartość tlenu rozpuszczonego i temperatura wody w śródpolnych oczkach wodnych w Starym Czarnowie i Żelisławcu 
w latach 2010–2011 r. 

Table 2. Monthly mean concentrations of dissolved oxygen and water temperature in mid-field ponds in Stare Czarnowo and Żelisławiec, 2010–2011 

Lata 
Years 

Wartość w miesiącu   Value in the month 

IV V VI VII VIII IX X ͞x  

O2  T  O2  T  O2  T  O2  T  O2  T  O2  T  O2  T  O2  T  

 Stare Czarnowo 
2010 4,01 15,1 3,40 14,7 2,65 20,8 1,61 20,9 1,40 18,5 2,41 13,9 4,59 8,4 2,87 16,0 
2011 3,19 12,8 3,29 15,6 2,07 18,6 1,48 20,4 0,84 17,9 1,12 14,6 4,06 11,6 2,29 15,9 
͞x  3,60 14,0 3,35 15,2 2,23 19,7 2,47 20,7 1,12 18,2 1,77 14,3 4,33 10,0 2,58 16,0 

 Żelisławiec 
2010 7,01 17,4 4,76 14,9 4,92 20,9 2,46 26,3 2,60 19,8 3,48 15,3 5,76 8,2 4,43 17,5 
2011 8,02 10,5 7,69 14,9 5,32 21,8 5,20 23,6 4,42 21,5 5,34 16,1 5,48 10,9 5,92 17,0 
͞x  7,52 14,0 6,23 14,9 5,12 21,4 3,83 25,0 3,51 20,7 4,41 15,7 5,62 9,55 5,18 17,3 

Objaśnienia:  ͞x – średnia, O2 – zawartość tlenu rozpuszczonego, mg O2·dm–3, T – temperatura, °C. 

Explanations:  ͞x – mean, O2 – concentration of dissolved oxygen, mg O2·dm–3, T – temperature, °C.  

Źródło: wyniki własne.   Source: own studies. 
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wzrostem temperatury, tak jak w poprzednim zbiorniku, notowano zmniejszenie 
się zawartości tlenu w wodzie. Największe nasycenie tlenem stwierdzono w marcu 
2011 r. i wyniosło ono 8,02 mg O2·dm–3, podczas gdy temperatura wody była rów-
na 10,5°C. Najmniejszą zawartość tlenu stwierdzono w lipcu 2010 r. – 2,46 mg 
O2·dm–3, gdy temperatura wynosiła 26,3°C.  

Oczko wodne w Żelisławcu dzięki niedużej głębokości oraz lokalizacji (teren 
odsłonięty i częste występowanie wiatru) jest zbiornikiem o intensywnym miesza-
niu (cyrkulacji). Te czynniki sprawiają, że w ciągu całego roku woda w tym zbior-
niku jest bardziej nasycona tlenem niż w oczku Stare Czarnowo (tab. 2).  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Uzyskane wyniki badań oraz wiedza z poczynionych obserwacji, dotyczących 
stosunków wodnych na terenach rolniczych, wykazują ogromne różnice.  

Jak już wspomniano we wstępie, oczka wodne odgrywają bardzo ważną rolę 
w krajobrazie rolniczym. To od nich zależy m.in. poziom wód gruntowych, co 
przekłada się na zwiększenie plonów. Ich brak może więc przyczyniać się do 
zmniejszenia zbiorów, ze względu na brak dostępu roślin do wody. Co roku stan 
oczek wodnych pogarsza się i część z nich zanika [PIEŃKOWSKI i in. 2010]. Biorąc 
pod uwagę tak istotne znaczenie tych zbiorników wodnych na terenach rolniczych, 
należałoby poczynić jak najwięcej starań, by poprawić ich stan. Jednym ze sposo-
bów jest powszechne uświadomienie społeczeństwu roli tych niewielkich zbiorni-
ków śródpolnych, będących ostoją dla wielu przedstawicieli flory i fauny. 

Prezentowane w niniejszej pracy badania mają charakter wstępny. Zgodnie 
z przewidywaniami, oba zbiorniki wodne zamieszkują przedstawiciele ichtiofauny. 
Ich byt, jak powszechnie wiadomo, w dużym stopniu zależy od zawartości tlenu 
w wodzie. W naszych badaniach, oprócz oceny występujących w oczku ryb, 
uwzględniono również natlenienie wody.  

W związku z dużymi wymiarami oczek w sieciach używanych do odłowu 
trudno było określić nawet w miarę dokładną strukturę gatunkową ryb, bytujących 
w wodzie. W 2011 r., w celu dokładniejszego pomiaru stanu ichtiofauny w bada-
nych oczkach wodnych, narzędzia do połowu wzbogacono o zestaw do elektropo-
łowów.  

Uzyskane wyniki (tab. 2) potwierdzają, że oba badane oczka różnią się znacz-
nie pod względem nasycenia wody tlenem, co warunkuje występowanie wielu ga-
tunków ryb, chociaż są gatunki z rodziny karpiowatych, które znoszą duże deficyty 
tlenu. Najpowszechniejszy z nich to karaś [JOHNSTON i in. 1975; SOLLID i in. 
2005]. Gatunek ten dominował w obu oczkach wodnych, a w Starym Czarnowie 
występował jako jedyny przedstawiciel ichtiofauny. Tak mała zawartość tlenu, jak 
w tym akwenie, w szczególności latem, uniemożliwia rozród i prawidłowy rozwój 
innych gatunków ryb. Wystarcza jednak do występowania, a także rozrodu karasia.  
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W oczku wodnym Żelisławiec warunki tlenowe umożliwiają występowanie 
kilku wartościowych gatunków ryb. Jak już wcześniej podano, w 2011 r. stwier-
dzono występowanie trzech gatunków, których w 2010 r. nie odnotowano, co ma 
związek m.in. z zastosowaniem dodatkowych narzędzi połowowych. W tym wła-
śnie oczku, w wyniku odłowu, pozyskano dużą liczbę szczupaków z różnych rocz-
ników (także osobników młodocianych), co świadczy o korzystnych warunkach 
środowiskowych do odbycia tarła dla tego gatunku. Nie stwierdzono natomiast wy-
stępowania młodych przedstawicieli płoci, karasia pospolitego i karasia srebrzyste-
go. Przypuszcza się, że wynika to właśnie z tak licznego występowania ryb dra-
pieżnych (szczupak i okoń), które wyjadają wylęg innych ryb. Rybacka różnorod-
ność biologiczna jest kształtowana w zbiorniku w naturalny sposób. W oczku wod-
nym Stare Czarnowo brak ryb drapieżnych sprawia, że populacja karasia się 
zwiększa. Zbiornik ten ze względu na występujące w nim gatunki ryb nie odgrywa 
znaczenia gospodarczego. Wodę w obu badanych oczkach w gminie Stare Czar-
nowo można więc zaklasyfikować do bardzo zeutrofizowanych, a same oczka pod 
względem rybackim – do grupy zbiorników karasiowych.  

Jak powszechnie wiadomo, istotny wpływ na natlenienie wody ma również jej 
temperatura – im jest ona wyższa, tym mniej tlenu notuje się w wodzie [KUBIAK 

i in. 2006]. Na stan wody i jej natlenienie wpływa jednak nie tylko temperatura, ale 
również stan geologiczny, jakość wód dopływających lub spływów z terenów przy-
ległych oraz organizmy żyjące w zbiorniku [KOWALSKA-GÓRALSKA i in. 2011]. 
Mimo że średnia temperatura wody w okresie od IV do X w oczku wodnym Stare 
Czarnowo w obu badanych latach była zbliżona (15,9–16,0°C), to różnice w za-
wartości tlenu były znaczne. Można przypuszczać, że mniejsze nasycenie wody 
tlenem w 2011 r. wynikało ze znacznie bujniejszego rozwoju roślinności wodnej 
(głównie rogatka sztywnego – Ceratophyllum demersum L.) na powierzchni całego 
akwenu. Przyczyn intensywnego występowania rogatka sztywnego należy upatry-
wać w nasilającej się eutrofizacji wód w wyniku postępującej chemizacji rolnictwa 
(nawozy), co w następstwie zmniejszało również stężenie tlenu w wodzie [HAN-

FENG i in. 2010]. 
Dwuletnie wyniki badań w dwóch śródpolnych oczkach wodnych w gminie 

Stare Czarnowo wykazały, że warunki tlenowe, mimo pewnych różnic w ciągu ca-
łego roku i w ciągu doby (na skutek fotosyntezu), umożliwiało bytowanie w nich 
ryb. Taką możliwość stwarzają nawet zbiorniki, którymi są oczka wodne, zamarza-
jące w okresie zimowym. Jak wcześniej wspomniano, część oczka Stare Czarnowo 
ma dużą głębokość i jest mniej porośnięta roślinnością wodną zanurzoną, co po-
zwalało na przezimowanie karasiom.  

Bez ingerencji i opieki właścicieli oczka wodne stają się często zbiornikami 
silnie zanieczyszczonymi, co w konsekwencji może je całkowicie wyniszczyć. 
Świadomość społeczna o ich znaczeniu dla środowiska jest nadal niewielka. Warto 
zwrócić uwagę, że właśnie ze względu na ochronę chociażby ichtiofauny, występu-
jącej w tych zbiornikach, niezbędna jest opieka, polegająca m.in. na wycinaniu 
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w pokrywach lodowych przerębli, co umożliwi rybom przeżycie. W razie zanie-
chania tego zabiegu może nastąpić tak duże zmniejszenie zawartości tlenu w wo-
dzie, że ryby wyginą. Właściciele oczka wodnego w Żelisławcu w okresie zimo-
wym – dbając o zbiornik – wycinali przeręble. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować niżej podane 
wnioski. 

1. W obu badanych oczkach wodnych, położonych na terenie gminy Stare 
Czarnowo, stwierdzono znaczne zróżnicowanie struktury gatunkowej ryb – w ocz-
ku Stare Czarnowo odnotowano wyłącznie karasie srebrzyste i pospolite, a w Żeli-
sławcu również liny, szczupaki, płocie i okonie, co wskazuje na korzystniejsze wa-
runki środowiskowe. 

2. W oczku wodnym Stare Czarnowo stężenie tlenu w sezonach letnich było 
zbyt małe i tylko w części zbiornika wystarczające do przeżycia bytujących w nim 
ryb.  

3. Przeprowadzone odłowy ryb w latach 2010–2011 w zbiornikach Stare Czar-
nowo i Żelisławiec wykazały typową strukturę gatunkową dla zbiorników zeutrofi-
zowanych, a pod względem użytkowania rybackiego oba oczka można zaklasyfi-
kować jako karasiowe. 

4. Na podstawie wykonanych analiz wody w oczkach, zwłaszcza w Żelisławcu, 
stwierdzono odpowiednią ilość tlenu w wodzie do bytowania ryb karpiowatych.  

5. W uzasadnionych przypadkach można rozważyć podjęcie swoistego monito-
ringu i środowiskowej opieki małych, śródpolnych oczek wodnych, poprzez zabie-
gi niezbędne do poprawy stanu zawartych w nich wód, co w sezonach zimowych 
zapewni możliwość przeżycia cennym gatunkom.  
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FISH CATCHES IN MID-FIELD PONDS OF THE COMMUNE STARE CZARNOWO  
IN RELATION TO OXIC CONDITIONS 
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S u m m a r y 

The aim of presented studies was to estimate the composition of fish fauna in two mid-field 
ponds of the commune Stare Czarnowo in the years 2010–2011 and to analyse water saturation with 
oxygen in the period April–October.  
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Control catches were performed with a selective pontoon set and additionally (in 2011) with 
a standard electro-fishing set type IUP. Fishes were determined to species and age, counted and their 
length and mass were measured. Water temperature and saturation with oxygen were measured with 
the multi-parameter probe Multi 3400 equipped with the oxygen probe.  

In total 108 fishes of a mass of 15 622 g were caught in ponds. The ponds differed in the species 
composition of fish, their number, biomass and age. Forty eight fishes of a mass of 3 225 g caught in 
Stare Czarnowo represented two species: the Prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) and the 
crucian carp (Carassius carassius L.). In Żelisławiec pond, 60 fishes of a total biomass of 12 397 g 
were caught. Apart from dominating crucian carps. there were also individuals of the tench (Tinca 
tinca L.), pike (Esox lucius L.), roach (Rutilus rutilus L.) and perch (Perca fluviatilis L.). 

Mean oxygen concentration in water was smaller in Stare Czarnowo pond than in Żelisławiec. In 
summer, when water temperature was high, oxygen concentrations were low and therefore the only 
survivors in Stare Czarnowo were the crucian carps which tolerate oxygen deficits in water. 
 

 




