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W celu restytucji strzebli błotnej Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), zagrożonego wyginięciem 
rodzimego gatunku ryby karpiowatej, w latach 2015–2017 zostały przeprowadzone w Poleskim 
Parku Narodowym czynne działania ochronne. Do niedawna panował pogląd, że obszar parku jest 
ważną krajową ostoją tej ryby, jednak nie potwierdzają tego źródła historyczne, a ostatnia inwenta
ryzacja jej potencjalnych stanowisk w 2012 roku przyniosła wynik negatywny. Pozytywnym skut
kiem prac inwentaryzacyjnych było stwierdzenie możliwości restytucji strzebli błotnej w Poleskim 
Parku Narodowym w zespole trzech silnie wypłyconych, zanikających torfianek o łącznej po
wierzchni około 0,35 ha, znajdujących się nad jeziorem Karaśne. Pod koniec 2015 roku przepro
wadzono rewitalizację wszystkich torfianek, czemu sprzyjało ich całkowite wyschnięcie w tym cza
sie. Zabieg rewitalizacji polegał na częściowym pogłębieniu torfianek o 1–1,5 m oraz ich gruntow
nym odkrzewieniu. We wrześniu 2016 roku do torfianek wsiedlono łącznie 300 dzikich osobników 
strzebli błotnej, pochodzących z dużej populacji zamieszkującej zbiornik wodny w miejscowości 
Siedliszcze. W lipcu 2017 roku przeprowadzono pierwsze badania efektu zastosowanych działań 
ochronnych. W każdej z torfianek stwierdzono bezpieczną maksymalną głębokość wody ponad 
1 m. Obecność strzebli błotnej potwierdzono we wszystkich torfiankach.

Wstęp

Strzebla błotna Eupallasella percnurus (Pal
las, 1814) jest drobnym rodzimym gatunkiem 
ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) o bar
dzo szerokim zasięgu występowania na półku
li północnej (Kusznierz i in. 2011). Na świecie  
gatunek ten nie jest zagrożony (Kottelat, Frey
hof 2007) i nie figuruje na europejskiej czerwo

nej li ście ryb słodkowodnych (Freyhof, Brooks 
2011). W naszym kraju, stanowiącym zachod
ni skraj areału strzebli błotnej, jej sytuacja wy
gląda jednak zupełnie inaczej. Współcześnie 
siedliskiem niewielkich populacji tej ryby są 
małe i płytkie, bezodpływowe zbiorniki wodne, 
najczęściej powstałe przed laty w wyniku eks
ploatacji torfu (Wolnicki, Radtke 2009). Ich na
turalny okres istnienia jest krótki, nawet w naj

2 Poleski Park Narodowy
22–234 Urszulin, ul. Lubelska 3a 
e-mail: szymon.kolasa@poleskipn.pl


