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REKREACJA A GOSPODARKA WODNO-WODOCIĄGOWA 
I RYBACKA W ZBIORNIKU ZAPOROWYM BESKO 

Praca zawiera analizę wpływu rekreacji na środowisko wodne zbiorników gro- 

madzących wodę dla wodociągów, przeprowadzoną na przykładzie zbiornika Besko. 

Analiza opiera się na wynikach badań właściwości wody rzeki, charakteru zlewni 

oraz ważniejszych organizmów żyjących w zbiorniku. W konkluzji zaproponowano 

metody zmniejszania ujemnych antropogenicznych skutków w takich zbiornikach 

i program ich optymalnego rybackiego wykorzystania. 

Г. WSTĘP 

W okresie uprzemysłowienia naszego kraju i związanego z tym sukce- 

sywnego pogarszania się warunków bytu człowieka w środowisku zamie- 

szkania oraz pracy zagadnienie rekreacji nabiera szczególnego znaczenia. 

W Polsce rekreacja stanowi upowszechnioną zdobycz socjalną ludzi pracy 

i jest traktowana jako nieodzowny warunek odnowy ich sił i utrzymania 

odpowiedniej wydajności pracy. Stąd fakt powstawania u nas w kraju 
budowli hydrotechnicznych typu zbiorników zaporowych, stanowiących 
ważny element realizacji planów ogólnej regulacji i kształtowania stosun- 

ków wodnych danych regionów, stwarza, zwłaszcza w krajobrazach po- 
zbawionych naturalnych jezior, zwiększone zainteresowanie lokalnych 
władz administracyjnych w aspekcie ich wykorzystania do celów rekrea- 
cyjnych. Powstają więc najczęściej bardzo szerokie plany wykorzystania 

takich sztucznych jezior dla sportów wodnych (w tym także wędkarstwa 

sportowego) oraz budowy i urządzania nad nimi różnych obiektów i form 

niedzielnego lub ciągłego wypoczynku.
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Na przykładzie doświadczeń wielu krajów, a także Polski okazało się, 
że zbytnia rozbudowa rekreacji nad obiektami wodnymi, za mało lub nie- 
odpowiednio zsynchronizowana z podstawowymi ich zadaniami gospodar- 
czymi, prowadzić może nie tylko do naruszenia naturalnych walorów śro- 
dowiska, lecz także do zaburzeń i strat w podstawowej, gospodarczej fun- 
kcji tych obiektów. Te negatywne zjawiska ujawnić się mogą szczególnie 
drastycznie w przypadku zbiorników magazynujących wodę pitną dla sieci 
wodociągowych, zbiorników posiadających stosunkowo małą powierzchnię 
i już nieco zeutrofizowaną wodę zasilającą jak też mających stosunkowo 
mały współczynnik wielokrotności wymiany wody. Te dwie ostatnie cechy 
zbiorników zależą od stosunku masy wody i czystości rzeki zasilającej do 
ogólnej pojemności wody w zbiorniku. Zasadnicze względy ochrony sani- 
tarnej żywych konsumentów wody i zabezpieczenia się przed konieczno- 
ścią wprowadzenia bardziej skomplikowanej i droższej technologii uzda- 
tniania wody do picia nakazują nie tylko stosowanie w obrębie takich 
zbiorników oraz ich zlewni ograniczeń w rozwoju masowej rekreacji i tu- 
rystyki, lecz często także zaniechanie pewnych czynności tego typu. 

Do bardziej niekorzystnych dla jakości wody w zbiorniku oraz ko- 
niecznej racjonalnej gospodarki rybackiej w zalewie i rolno-leśnej w jego 
otoczeniu należą większe turystyczne obiekty mieszkalne i handlowe, 
pozbawione możliwości odpływu ścieków poza zbiornik lub ich całkowi- 
tego oczyszczania, kąpiel, jazdy łodziami motorowymi o napędzie spali- 
nowym, masowe biwaki w obrębie bezpośredniej zlewni i wędkarstwo 
sportowe w zbiorniku wykonywane bez ograniczeń. Szczególnie niepożą- 
dane jest w zbiornikach przeznaczonych dla wodociągów stosowanie przez 
wędkarzy żywej przynęty przywożonej z innych wód. Wszystkie te nie- 
korzystne czynniki przyczyniają się bądź to do chemicznego i sanitarnego 
zanieczyszczania przyległych terenów i wody w zbiorniku bądź zakłócają 

nadmiernym hałasem spokój żywych elementów biocenozy — te nega- 

tywne wpływy są tym większe, im mniejszy jest obszar zbiornika. 

Przy rozpatrywaniu możliwości wykorzystania zbiornika zaporowego 

i jego bezpośredniej zlewni do celów masowej rekreacji i turystyki ko- 

nieczne jest przed oddaniem do użytku zbiornika oprzeć plan rekreacyj- 

nego zagospodarowania jego obszaru na dokładnej analizie czynników tego 

środowiska (zlewni, jakości wody spływów powierzchniowych i grunto- 

wych, morfologii i technicznych urządzeń rzecznego zlewu) oraz gospo- 

darczej funkcji zbiornika, pozwalających określić wielkość dopuszczalnej 
„pojemności rekreacyjnej”.



225 

II. CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKA ZAPOROWEGO BESKO I JEGO 

DOPŁYWÓW 

Zbiornik Besko (ryc. 1), powstały z przegrodzenia betonową zaporą 

o długości 174 m doliny górnego odcinka rzeki Wisłok (o pow. zlewni 
207 km?), należy do małych obiektów tego typu. Powierzchnia jego zalewu 
wynosi zaledwie 1,31 km?. Piętrzenie maksymalne 31 m. Przeznaczeniem 
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zbiornika jest zaopatrzenie w wodę grupowego wodociągu dla najbliższych 
miast i osiedli woj. krośnieńskiego (Iwonicz—Rymanów—zZarszyn), redu- 
kcja częstych, gwałtownych wezbrań tego odcinka rzeki, powodowanych 
nadmiernym wylesieniem jej zlewni [3] i wyrównanie przepływów. Średni 
roczny przepływ rzeki Wisłok na tym odcinku waha się około 2,25 m3/s, 
a maksymalny wieloletni około 150 m3/s. Całkowita pojemność zbiornika 
Besko wynosi 16,0 mln m3, użytkowa 13,2 mln m%, powodziowa 1,3 mln m3, 
a martwa 1,5 mln m?. Zbiornik posiada w koronie zapory przelew wody 
oraz upust denny. Ujęcie wody dla wodociągów jest zlokalizowane w przy- 
zaporowej części zbiornika. Wahania wody w zbiorniku będą dość znaczne. 
Dość strome stoki doliny bezpośredniej jego zlewńi pokrywają w dużej 
części zwięzłe, stosunkowo mało przepuszczalne gliny średnie i utwory py- 
łowe ilaste (zwietrzelinowe), wytworzone na łupkach i piaskowcach kro- 

śnieńskich. Podobne gleby dominują w całej zlewni zbiornika. W dnie 
doliny występują utwory aluwialne-kamieniste, żwirowe i gliniaste z do- 
mieszką żwiru i kamieni (nie ma organicznych utworów torfowych). 

Do zbiornika bezpośrednio wpływają dwa potoki (mały z lewego brzegu 
od wsi Sieniawa-Głębokie oraz z prawego duży potok Czernisławka pły- 

nący od wsi Odrzechowa), które oprócz rzeki Wisłok mogą wnosić bezpo- 
średnio do zbiornika pewną ilość mineralnych zawiesin [4]. 

Woda rzeki Wisłok i potoku Czernisławka, zasilająca zbiornik Besko, 
odznacza się słabo alkalicznym odczynem 8,1—8,4, dobrym natlenieniem, 

niskimi wartościami wskaźników organicznego zanieczyszczenia (BZT; 

i utlenialność), małą zawartością żelaza, sodu i chlorków oraz stosunkowo 
niewielką ilością fosforanów, azotu amonowego oraz azotynów [3]. W osta- 

tnich latach notuje się nieco podwyższony poziom azotanów oraz okresowy 

wzrost BZT; (2,5—4,5 mg Os/1). Prawdopodobnie jest to skutek zmywów 

zanieczyszczeń z wielkotowarowych rolniczych gospodarstw hodowlanych, 
położonych na terenie zlewni, oraz intensyfikacji nawożenia użytków zie- 

lonych. Ze składników mineralnych w większej ilości występują w wodzie 
Wisłoka jedynie sole wapnia i magnezu. Twardość ogólna wody tego źró- 

dłowego odcinka rzeki waha się w granicach 9,9—12,5%n. Znaczny zasób 

tych soli w wodzie (średnio twardej) wg .Pasternaka [2] wiąże się 

ze znaczną ilością w spoiwie łupkowo-piaskowcowych skał warstw kro- 

śnieńskich (dominujących w podłożu zlewni) węglanów wapnia i magnezu. 

Jak z powyższego można wnosić, woda dopływająca do zbiornika Be- 

sko jest wodą względnie czystą, o wyraźnie zaznaczonej w ostatnich la- 

tach tendencji wzrostu stopnia zeutrofizowania (żyzności). Ogólnie biorąc, 

woda ta spełnia aktualnie w pełni warunki stawiane wodom do celów 

pitnych oraz wodom dla najbardziej wymagających ryb łososiowatych. 
Dla utrzymania jej charakteru winno się jednak od chwili rozpoczynania 
budowy zbiornika zadbać, aby nie dopuścić do dalszego postępu troficz- 

ności jego wody, który to postęp mógłby stać się w przyszłości przyczyną 

pojawów tzw. „zakwitów” wody (masowego' rozwoju fitoplanktonu), po-
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garsza jących organoleptyczne właściwości wody oraz utrudniających tech- 
nologię uzdatniania jej do celów konsumpcyjnych. Dobrą klasę 'czystości 
wody tego górskiego odcinka rzeki Wisłok, kwalifikującej się do tzw. wód 
pstrągowych (krainy pstrąga), potwierdzają także wyniki badań ichtio- 
logicznych, przeprowadzonych w 1967 r. przez zespół pracowników byłej 
Katedry Rybactwa AR i pracowników Zakładu Biologii Wód PAN w Kra- 
kowie ! oraz w 1977 r. przez zespół tej ostatniej instytucji. Ilościowy i ja- 
kościowy skład ichtiofauny rzeki Wisłok w strefie zbiornika wg badań 
ZBW PAN przedstawiono w tabeli 1 i 2. W składzie ichtiofauny tego rejo- 
nu rzeki Wisłok i potoku Czernisławka dominują jak widać gatunki ryb 
towarzyszące rybom z rodziny łososiowatych, mianowicie strzebla poto- 
kowa, śliz i brzanka. Pstrąg potokowy, przewodnia ryba takich górskich 
czystych wód, w ilościowych proporcjach osobników stanowi niewielki 
odsetek. Sporadycznie spotykano w tych wodach pstrąga tęczowego, wpro- 
wadzonego do tego środowiska drogą zarybiania. 

ПТ. OCHRONA ŚRODOWISKA ZBIORNIKA BESKO 

Z, uwagi na stosunkowo małą powierzchnię zbiornika Besko, zauważono 

tendencję eutrofizacji wody zasilającej, jak też jego główne przeznaczenie 

(źródło wody pitnej) oraz niemożliwość — z gospodarczego punktu wi- 

dzenia — przyjęcia koncepcji znacznego ograniczania intensyfikacji go- 

spodarki rolnej w jego zlewni w przyszłości, ochrona środowiska tego 

zbiornika wymaga wyjątkowo ostrożnego postępowania przy rozwiązywa- 

niu jego funkcji rekreacyjnej. Przy realizowaniu tych funkcji od początku 

zalania zbiornika Besko muszą być brane pod uwagę wszystkie uwarun- 

kowania i ewentualne ujemne wpływy przytoczone na wstępie, które mo- 

głyby wyniknąć z pełnienia tych funkcji przez zbiornik. Warto przy tym 

nadmienić, że w wielu krajach o wysokiej kulturze sanitarnej i hydro- 

technicznej (nawet małej ludnościowo Islandii) zbiorniki wodociągowe są 

niedostępne dla większości ilości ludzi, a nawet często są ogrodzone. Ostat- 

nio u nas w kraju, w związku z koniecznością budowy coraz większej ilo- 

Ści zbiorników do celów wodociągowych, już częściowo wprowadzono lub 
ustala się obecnie zasady wykorzystania takich obiektów wodnych do ce- 
lów rekreacyjnych. Robi się to nie tylko w aspekcie sanitarnym, ale rów- 
nież po to, aby niewłaściwe posunięcia planowo-rekreacyjne nie odbiły 

się szkodliwie na głównych zadaniach, jakie te obiekty mają spełniać. 

1 Studium zagospodarowania rybackiego zbiornika wodnego Besko na Wisłoku, 

Kraków 1967, maszynopis. |
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O ile rekreacja rozwinięta nad zbiornikiem ponad dopuszczalny sto- 
pień (na skutek nadmiernej ilości ludzi przebywających w bezpośrednim 

otoczeniu zbiornika) zagraża sanitarnemu stanowi zbiornika, a w dalszej 
konsekwencji utrzymaniu w nim odpowiedniej jakości wody dla wodocią- 

gów, o tyle zapobiegać może w dużej mierze nadmiernemu rozwojowi fito- 
planktonu i ułatwić pracę wodociągom, odpowiednio ukierunkowana go- 

spodarka rybacka. Gospodarce tej muszą jednak towarzyszyć nie tylko 

odłowy wędkarskie, lecz także stałe połowy gospodarcze (przy użyciu 

sieci rybackich). Rozwijająca się bowiem w zbiorniku drogą naturalną 

ichtiofauna, bez regulującego gospodarczego działania człowieka prowa- 

dzić może do wybuchu epizoocji i śnięcia ryb, spowodowanego zwykle 

nadmiernym rozmnożeniem się jednego lub dwóch ich gatunków. Istotną 

korzyścią z tego zabiegu jest też to, że z odłowioną masą ryb odprowadza 

się poza zbiorniki część zakumulowanej w nich materii organicznej i bio- 

gennych pierwiastków, zmniejszając tym samym żyzność środowiska. 

Na poprawę jakości wód (eutrofizacji) wpływają przede wszystkim te 

gatunki ryb, które są konsumentami planktonu roślinnego. Stąd w gospo- 

darce rybackiej w zbiornikach wodociągowych takie gatunki winny być 

preferowane. Przy tym warto jednak wspomnieć, iż ryby te (sielawa, 

ukleja, wzdręga, jaź oraz ciepłolubne tołpyga, pstra i biała) są słabo lub 

prawie nie odławiane wędką i muszą być w starszym wieku usuwane ze 

zbiornika siecią, aby w wyniku śmiertelności naturalnej nie skaziły śro- 

dowiska. Przy tym trzeba także przypomnieć, iż masowa rekreacja utrud- 

nia prawidłową gospodarczą technikę eksploatacji ryb zbiornika. 

Opierając się na własnych wynikach badań środowiska wodnego terenu 

zbiornika i jego zlewni, stanu ichtiofauny (łowionej elektroagregatem) 

oraz aktualnej wiedzy z tego zakresu w literaturze światowej, Zakład 

Biologii Wód PAN zaproponował władzom gospodarczym i administracyj- 
nym zbiornika Besko (Urzędowi Wojewódzkiemu w Krośnie) ramowy 
program jego rybackiego zagospodarowania. Główne koncepcje: tego zago- 

spodarowania winny być w zbiorniku Besko w miarę możliwości w całości 

zrealizowane. 

IV. KIERUNKI RYBACKIEGO ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA 

Wobec dużej czystości wody i prawie górskiego charakteru środowi- 

ska zbiornika Besko, zaliczanego do tzw. krainy pstrąga, znacznej jego 

głębokości i niewysokiej przeciętnej temperatury wody, należy zrezygno- 

wać z introdukcji ciepłolubnej, planktonożernej tołpygi, a w to miejsce 

popierać rozwój krajowych gatunków, takich jak jaź, wzdręga i ukleja. 

Płoć, z uwagi na często występującą skłonność do nadmiernego rozmna-



Tabela 1 

Ilościowy i procentowy skład ichtiofauny rzeki Wisłok i jego dopływu Czernisławki w rejonie budowanego zbiornika Besko 

(wg odłowów przeprowadzonych przez Zakład Biologii Wód PAN w Krakowie w dniach 29—30 września 1977 r. 
  

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

    

    
    

    

    

  

    
  

  

  

  
  

                                      

Rzeka lub potok Wisłok | Czernisławka Razem 

Numer stanowiska 1 2 3 4 5 6 7 

Nazwa stanowiska o Kpuław | Рам | koniec waski | środek plosa | maj wa Bo” | Besko | Odrzechowa 
Gatunek ryby szt. |  %o szt. |  % szt. 0/9 _ 824. 0/9 szt. 0/0 szt. ło | szt. |  % szt. 0/0 

Pstrąg potokowy _ 4 | 386 | 3 10 | — — — — — — 2 05 | 1| 02 10 0,5 
Strzebla potokowa 93 | 83,8 | 308 | 98,4 | 219 | 901 | 268 | 606 | 73 | 298 | 54 | 121 | 275 | 639 | 1290 57,8 
Sliz “| 5 | 45 1 0,3 2 08 | 79 | 179 | mo | 322 | 29 | 65 | 1 | 165 266 | 119 
Brzanka 8 2 |= | — 18 та | 30 68 | 26 | 106 | 10 | 33 |— | — | 22 | 99 
Kiełb krótkowąsy 1 | 09 — | - — — so | 113 | 27 | 1,0 | 87 | 195 | 67 | 156 | 2382 | 104 
Brzana — == — | = = — — „a — — 11 25 | — — 11 | 0,5 

Piekielnica — | — | au 03 | 11 0,4 8 18 | 27 | 10 | 6 | 139 | — | — |  g9 44 
Bick — — |- | — | 3 1,2 7 16 | 13 53 | 41 92 | 16 | 37 80 3,6 | 
Świnka |= = = — = == = == —_ = 21 47 | — — 21 | 0,9 

Rasen 111 | 100,0 | 323 | 100,0 | 253 | 100,0 | 442 | 100,0 | 245 | 100,0 | 447 | 1000 | 430 | 1000 | 2231 | 1000 _ 

Tabela 2 

Zespół gatunków ryb (pod względem ciężaru i w procentach) odłowionych przez Zakład Biologii Wód PAN w Krakowie w rzece Wisłok i w jego dopływie 
Czernisławce w rejonie budowanego zbiornika zaporowego Besko w dniach 29—30 września 1977 r. 
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Rzeka lub potok Wisłok | Czernistawka Razem 

Numer stanowiska 1 2 3 4 5 6 | 7 

Nazwa stanowiska 2 em, powy żej Puławy к т środek аа a m Besko | Odrzechowa 

Gatunek ryby 5 0/9 5 0/9 5 jo 5 0/9 5 0/9 g 0/9 5 0/9 g 0/0 

Pstrąg potokowy 339 | 38,4 | 405 | 25,6 — — | — |- m o | sa 450 | 26 | 260 7,9 1454 | 5,2 
Strzebla potokowa 302 29,8 1152 72,9 631 51,3 900 51,2 225 | 10,6 89 0,5 1112 33,8 4411 | 15,7 

Sliz 75 14| 12 0,8 18 | 15 305 | 225 329 |155 | 83 | 05 227 6,9 1139 | 41 
Brzanka 263 | 29) — | — 367 - 298 | 108 | 59 | 262 | 124 | 3821 | 224 | — 7 4816 | 17,2 
Kiełb krótkowąsy . __35 | 35 | — |— | —0 — | 219 | 12,5 196 | 9,2 377 | 22 488 | 148 | 1315 | 47\ 
Brzana — [= | — |= | — |= | — |= | — |= | 2255 | 132 | — = 2255 | 80. 
Piekielnica A | = 12 | 08 | 4 | 03 | 43 2,5 124 5,9 187 | 10| — = 370 | 13 
Kleń |= |= | -— |- 210 | 171 | 98 | 556 | 985 | 46,4 | 4250 | 249 | 1206 | 366 | 6749 | 241 
Świnka —_ — | = | — — | = — = = 5555 | 32,6 — — 5555 | 19,8 
Razem 1014 |100,0 | 1581 |100,0 | 1230 [100,0 | 1158 (1000 | 2121 [1000 | 11058 |1000 | 32098 | 1000 | 28064 (100,0                          
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żania się i uleganie inwazji pasożytniczej tasiemca Ligula intestinalis 

(Goeze), należy pozostawić własnemu losowi lub nawet w miarę możli- 

wości jej liczebność w zbiorniku ograniczać. Ukleja występująca w dal- 

szym biegu rzeki Wisłok powinna być do zalewu wprowadzona, a jej roz- 

wój popierany. Mając na uwadze pozytywne wstępne rezultaty naszych 

badań nad wsiedleniem cennej ryby łososiowatej, jaką jest troć jeziorowa 

(z Jezior Wdzydzkich), celowe wydaje się być wsiedlenie tej ryby do 

zbiornika Besko. Istnieje bowiem wiele przesłanek, że w tym zbiorniku 
będzie można uniknąć negatywnego wpływu na rozwój tej ryby szeregu 

czynników, które zwykle ujawniają się. w dużych zbiornikach zaporo- 
wych (np. migracja w dół rzeki). Jednym z warunków powodzenia intro- 

dukcji troci do zbiorników zaporowych jest jednak wprowadzenie ogra- 
niczenia w pierwszych latach jej wzrostu presji na nią ze strony czło- 

wieka, w postaci wędkowania oraz ilości niektórych ryb konkurentów. 

Niewątpliwie wprowadzanie na okres kilku lat pewnych ograniczeń 

w połowach sportowo-wędkarskich w zbiorniku jest możliwe. Również 

w tym małym zbiorniku usuwanie niepożądanych gatunków ryb takich 
jak okoń i płoć za pomocą sieci jest znacznie łatwiejsze niż w zbiornikach 

dużych. Na tym terenie nie spotkano w czasie badań niepożądanego w ta- 

kich zbiornikach leszcza i okonia. Być może uda się uniknąć ich przy- 

padkowego wsiedlenia do zbiornika. W przypadku zdecydowania się na 

wsiedlenie do zbiornika Besko troci jeziorowej zaleca się zaniechanie 
preferowania rozwoju pstrąga potokowego, natomiast popieranie zarybia- 

nia pstrągiem tęczowym. Dla wykorzystania naturalnego pokarmu w po- 

staci fauny dennej korzystne byłoby wprowadzenie (zamiast leszcza wy- 
korzystującego zwykle ten pokarm) cennej ryby — siei. Pozytywne wy- 

niki z introdukcji tej ryby uzyskano w czechosłowackim zbiorniku Jese- 

nice [5]. Celowe wydaje się również wprowadzenie do zbiornika z rzeki 

Wisłok (chyba to się samorzutnie stanie) obecnej tam świnki. Ryba ta 

w zbiorniku wodociągowym będzie wyżerowywała glony porastające ka- 

mienie oraz osad denny na jego obrzeżu [1]. Ponadto należy zaznaczyć, 

że powodzeniu wsiedlenia troci jeziorowej i pstrąga będzie sprzyjała obe- 

cność w potoku Czernisławka dużych ilości pokarmu w postaci kiełża 

zdrojowego jak też drobnych ryb, jakimi są strzebla i śliz (tab. 1 i 2). 
Obecność żwirów na nadrzecznych tarasach i w korycie rzeki Wisłok 

powyżej cofki zbiornika oraz w potoku Czernisławka sprzyjać będzie bu- 

dowie tarlisk i naturalnemu wycieraniu się troci. 

Nastawiając się na zarybienie zbiornika Besko rybami łososiowatymi, 

należy zrezygnować z wsiedlenia do niego sandacza i węgorza. Sandacz 

jako drapieżnik wywiera znaczną presję na te ryby, których młodsze 

roczniki stanowią nierzadko jego pokarm, co zaobserwowano w Zalewie 

Solińskim [6]. | 

Niezrealizowanie głównych założeń ukształtowania gospodarki ry- 

backiej w przedmiotowym zbiorniku prowadzić może — podobnie jak
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to miało miejsce już w wielu polskich i zagranicznych zbiornikach zapo- 
rowych — do szybkiego opanowania go przez niepożądane ryby karpio- 
wate, kosztem cennych gospodarczo ryb łososiowatych. 
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RECREATION AND WATER-SUPPLY ECONOMY AND FISH MANAGEMENT 

OF THE BESKO DAM-RESERVOIR 

Summary 

It has been demonstrated, on the basis of this elaboration, that considering 

possibilities of utilization of a dam reservoir and its immediate confluence area for 

mass recreation and touristic purposes it is necessary to base the plan of recreational 

management of this area on a more detailed analysis of more important environ- 

mental factors and an economic function of the reservoir, which will allow to 

determine its recreational capacity. It has been exemplified by the Besko reservoir 

on a background of the results of studies on physical and chemical characteristics 

of water of the affluent river, a confluence character, hydrotechnical data of the
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reservoir and the results of studies on ichtiofauna and other water organisms living 

in this area. 

It has been proved that negative consequences of a mass recreation reveal, 

in a specially drastical way, in a case of reservoirs storing drinking water for 

a water-supply system, reservoirs of a comparatively small superficy and of water 

already slightly eutrophized (too fertile) and of a comparatively low coefficient 

of a water exchange. An excessive number of people in the immediate surroundings 

of small reservoirs, storing drinking water, threats above all their sanitary. state. 

In the aim to prevent a further development of water eutrophization in the 

reservoirs and an excessive development phytoplancton, making diffcult a techno- 

logy of drinking water qualifying, and to take precaution, against deterioration 

of small reservoirs, storing drinking water, threats above all their sanitary state. 

was proposed for the Besko reservoir (except the amelioration of the water-sewage 

situation in its confluence). This programme prefers salmonids and fish species, 

which are consumers of phytoplancton. 
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РЕКРЕАЦИЯ И ВОДНО-ВОДОПРОВОДНОЕ И РЫБАЦКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В ИСКУССТВЕННОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ БЕСКО 

Резюме 

В нынешней разработке наряду с иными показано, что при рассмотрении 

возможностей использования искусственного водохранилища и его непосред- 

ственного бассейна для массовой рекреации и туризма необходимо определить 

как основу плана рекреационного освоения данного района точный анализ важ- 

нейших факторов данной среды, а также хозяйственные функции водохрани- 

лища, дающие возможность определить уровень допускаемой рекреационной ем- 

кости. Такой вывод сделан на основании результатов исследований, проведенных 

на примере водохранилища Беско, где были исследованы физико-химические 

свойства воды, питающей реки, характер бассейна и гидротехнические данные 

этого бассейна, а также на основании результатов исследования ихтиофауны 

и других водных организмов, заселяющих этот район. 

Было констатировано, что отрицательные последствия массовой рекреации 

могут обнаруживаться особенно резко в случае, когда водохранилища предназна- 

чены для хранения воды для водопроводной сети, когда водоемы обладают срав- 

нительно небольшой площадью и слишком плодородной водой, а также сравни- 

тельно низким коэффициентом многократности ее объема. Чрезмерно большое 

количество людей, пребывающих в непосредственном окружении малых водое- 

мов, угрожеат, прежде всего, санитарному состоянию воды.



С целью предохранения от развития эвтрофизации воды в водохранилищах 
и появления в ней сверх меры развивающегося фитопланктона, затрудняющего 
технологию, в разработке предлагается для водохранилища Беско, кроме упоря- 
дочения в бассейне водосточной ситуации, соответствующая программа рыбац- 
кого освоения его вод. Программа характеризуется преференцией таких рыбных 
пород, которые питаются растительным планктоном, а также лососевых рыб. 
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