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Komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze
W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie
województwa lubuskiego Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że
w lipcu br. doszło do dużego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki, poza terenem naszego
województwa. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki.
Na początku miesiąca w okolicach Wrocławia, a w ostatnich dniach także na odcinku lubuskim.
Stan rzeki jest objęty stałym monitoringiem, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe,
pobierane są próbki do badań na obszarach działania kolejnych Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Środowiska, początkowo w górnym biegu, a od zeszłego tygodnia także na odcinku
lubuskim i zachodniopomorskim. Badania laboratoryjne pobranych próbek wykonuje
Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badaniami
objęto cały lubuski odcinek Odry, pomiary i pobory prowadzone są w Bytomiu Odrzańskim,
Krośnie Odrzańskim, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Dotychczasowe wyniki nie wskazują
na anomalia w chemizmie wody w rzece, nie stwierdzono odtlenienia, czyli tzw. przyduchy ani
innych ewentualnych przyczyn śnięcia ryb. Trwają jednak jeszcze prowadzone przez CLB
analizy chromatograficzne w związku z podejrzeniem wystąpienia substancji toksycznych.
Pierwsze wyniki z dnia 5 sierpnia br. nie potwierdzają ich obecności.
Obserwowane rozmieszczenie zanieczyszczeń wody i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła
zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (powyżej granicy
województwa lubuskiego).
W związku z zaistniałą sytuacją Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych
oraz przyłącza się do apelu zawartego w komunikacie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg
w
Zielonej
Górze:
https://www.pzw.org.pl/zozgora/wiadomosci/241753/60/rzeka_odra_zatruta__wedkarzu_badz
_ostrozny do czasu ustąpienia zagrożenia.
WIOŚ w Zielonej Górze będzie informował o wynikach kolejnych badań. W związku z
ponadregionalną skalą tego problemu pozostaje w stałej współpracy z innymi wojewódzkimi
inspektoratami ochrony środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Centrum
Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i innymi zaangażowanymi
służbami.
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RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w BIP WIOŚ (http://bip.wrota.lubuskie.pl/wios_zg/116/RODO/)

