10 000 małych szczupaków w Jeziorku Czerniakowskim
2013-05-14

13 maja 2013 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wypuścili do wód
Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie 10 000 sztuk narybku szczupaka. Zgodnie z zapisami planu
ochrony dla rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie, który wszedł w życie 2 czerwca 2012 r., takie
działanie powinno być realizowane raz na dwa lata, przez cały okres obowiązywania planu ochrony tj. 20
lat. Głównym celem zarybiania jest zmniejszenie eutroﬁzacji zbiornika - dzięki zwiększeniu liczebności
szczupaków, które należą do ryb drapieżnych redukcji ulegnie liczebność ryb karpiowatych,
niekorzystnie wpływających na stan ochrony rezerwatu przyrody.

Jak wynika z ekspertyzy opracowanej przez dr inż. Krzysztofa Kozłowskiego w 2011 r. "Ocena możliwości dopuszczenia amatorskiego połowu ryb na terenie rezerwatu
przyrody Jeziorko Czerniakowskie znajdującego się w Warszawie w aspekcie jego celu ochrony" w wodach rezerwatu najliczniej występują obecnie ryby karpiowate m.in. krąp, płoć - których obecność przyczynia się do wzrostu eutoﬁzacji zbiornika, a pośrednio także do jego szybszego zarastania i zamulania. Duży udział ryb
karpiowatych został uznany za jedno z istniejących zagrożeń dla rezerwatu, a jako sposób eliminacji w planie ochrony przewidziano zarybianie zbiornika wylęgiem
żerującym szczupaka. Jednoczesny zakaz połowu szczupaka wprowadzony poprzez zapisy planu ochrony pozwoli wzmocnić nieliczną obecnie populację tego gatunku ryb
w Jeziorku Czerniakowskim, a tym samym znacznie poprawi skład ichtiofauny zbiornika.

Jeziorko Czerniakowskie jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym w granicach Warszawy. Stanowi przykład starorzecza odciętego od Wisły, a brak znaczącego
zasilania wodami innymi niż opadowe, jak również brak możliwości wymiany wód powoduje, że procesy sukcesji zachodzą w nim szybko. W efekcie coraz większą
powierzchnię zajmuje roślinność szuwarowa, obserwuje się stopniowe wypłycanie zbiornika. Dlatego też działania ukierunkowana na spowolnienie tego procesu mają
duże znaczenie dla ochrony tego rezerwatu.

Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie został ustanowiony przez Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 18 lutego 1987 r. Na mocy Rozporządzenia Nr
11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2004 r. doprecyzowano jednoznacznie granice rezerwatu i ustanowiono dlań otulinę (strefę ochronną). Aktualna
powierzchnia rezerwatu to 47,6 ha, a otuliny: 197,6 ha. Właścicielem gruntów w znaczącej większości jest Miasto Stołeczne Warszawa. Jeziorko Czerniakowskie jest
jednym z 12 rezerwatów w granicach Warszawy.
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