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E bine să știți despre ...

Ce este decesul peștilor
Decesul peștilor reprezintă moartea 
masivă a populației de pește din orice 
bazin de apă.  Înainte de a muri, peștele 
afectat  apare la suprafață, înnotând în 
mod haotic  și fiind excitat.  Uneori, 
peștele poate fi văzut venind la 
suprafață și înghițind aer în încercarea 
de a obține oxigenul necesar pentru a 
supraviețui.

Decesul peștilor poate apărea 
oricînd? 
Da. Totuși, decesul în masă a peștilor  
apare cel mai frecvent în timpul verii și 
toamna, când temperaturile apei sunt 
cele mai ridicate și nivelul oxigenului 
dizolvat este cel mai scăzut.

Peștii putreziți au vreun efect 
asupra lacului? 
Da. Peștii morți, dacă nu sunt 
îndepărtați, sunt mâncați de alți pești, 
păsări de apă, broaște țestoase și alte 
forme ale vieții sălbatice, în timp ce 
restul se descompune. Efectul general 
servește la echilibrarea fertilității apei, 
prin returnarea mineralelor care sunt 
necesare pentru o viitoare populație 
echilibrată de pești. Totuși, prea mulți 
pești putreziți la un moment dat 
contribuie la creșterea nivelului de  
nutrienți care poate duce mai târziu la 
înflorirea algală.
Ce pot face pentru a împiedica să 
aibă loc decesul în masă a peștilor? 

• În majoritatea cazurilor, decesul
peștilor poate fi prevenit prin
menținerea unei calități bune a apei.

• Gestionarea optimă a bazinelor de
apă, inclusiv aplicarea redusă a
îngrășămintelor și pesticidelor.

• Instalarea sistemelor de aerare  a
lacului este un pas important spre
prevenirea deceselor   viitoare ale
peștilor.

Decesul peștilor
Peștii mor din diferite cauze naturale 
sau nenaturale 
Ei pot muri de bătrânețe, foame, vătămări corporale, atacuri de 
prădători, stres, sufocare, poluare a apei, boli, paraziți, alge 
toxice, din cauza vremii rele sau din alte motive.
Câteva pești morți plutind la suprafața unui iaz sau lac nu sunt 
neapărat un motiv de alarmă.Totuși, atunci când un număr mare 
de pești de toate dimensiunile sunt găsiți morți sau pe cale de 
moarte, există motive de îngrijorare.  Este important să determinați 
cauzele decesului, pentru a preveni eventuale decese pe viitor și a găsi 
cele mai bune metode de prevenire. 
Nivelul scăzut de oxigen dizolvat este cea mai comună cauză a decesului  peștilor. 
Cantitatea de oxigen dintr-un bazin de apă variază în funcție de temperatura apei, nivelul și 
tipul de nămol de la fund, densitatea algelor și a plantelor acvatice, și cantitatea de lumină 
solară. Pe măsură ce temperaturile apei cresc, apa "păstrează" mai puțin oxigen. Din păcate, 
pe măsură ce se încălzește apa, nivelul de oxigen scade,în timp ce peștii, bacteriile, algele și 
alte forme de viață acvatică devin mai active și necesită încă mai mult oxigen.
Plantele acvatice sunt în general considerate benefice pentru bazinele de apă. Ele produc 
oxigen prin procesul de fotosinteză. Însă, pe măsură ce cantitatea de lumină solară scade, 
plantele folosesc mai mult oxigen decât produc. Pe timp de noapte și în perioadele cu lumină 
slabă, vegetația concurează cu peștii pentru oxigen. Descompunerea vegetației și a nămolului 
de la fund de asemenea consumă oxigen, rămînînd mai puțin la dispoziția peștilor. 

Peștii care înoată la suprafața apei și care par să înghită aer, indică o problemă legată de 
scăderea oxigenului.  Un răspuns rapid poate fi diferența dintre pierderea și salvarea peștilor 
din iaz sau lac. Este important să recunoaștem că decesele repetate pot necesita instalarea 
unui sistem de aerare ieftin, care să contribuie la menținerea consecventă a conținutului de 
oxigen dizolvat și îmbunătățirea calității generale a apei și a pescuitului.
În timpul sezoanelor umede, scurgerile de apă potabilă pot duce la moartea peștilor.  
Ploile puternice pot aduce cantități mari de material organic, substanțe nutritive și 
îngrășăminte în lacuri, scăzînd nivelul de oxigen și provocînd creșterea accelerată a plantelor, 
ceea ce poate duce, în continuare, la epuizarea  oxigenului. Gestionarea corectă a bazinelor 
hidrografice include deturnarea sau eliminarea surselor de material organic și a nutrienților 
în exces (fosfor și azot), astfel încât să nu amenințe viața peștilor din lacuri.
Produsele chimice, inclusiv erbicidele și pesticidele care ajung în lacuri, pot conduce 
direct la  moartea peștilor. Amoniacul, care provine de la deșeurile animale, este foarte toxic 
pentru pești. Produsele chimice toxice afectează de obicei peștii de toate speciile și 
dimensiunile.
Primăvara devreme poate fi o perioadă periculoasă pentru pești.  Pe măsură ce 
temperaturile apei cresc, populațiile de organisme care cauzează boli, cum ar fi bacteriile și 
paraziții, de asemenea cresc. Aceste organisme pot infecta peștii slăbiți de activitățile de 
reproducere și de stresul iernii și, dacă sunt în abundență, le pot cauza moartea. Bolile din 
lacuri rareori omoară toți peștii și pot afecta doar una sau două specii.
Circulația apei  are loc în toamnă, atunci când apa de la suprafață se amestecă cu cea de la  
fund. Apa de fund poate conține puțin oxigen sau deloc. Dioxidul de carbon și hidrogenul 
sulfurat, care sunt potențial letale pentru pești, se pot acumula în apele de la  adâncime și 
sunt puse în mișcare rapid în tot lacul în timpul circulației apei. Totuși, dacă vânturile 
puternice, ploile reci sau schimbările rapide ale temperaturii accelerează procesul de 
circulație, peștii pot muri ca urmare a expunerii  bruște 
la apele de  calitate joasă.
Decesul peștilor legat de oxigen poate fi 
prevenit. ProduseleVertex Water Features
Aeration și Micro-Lyfe pot contribui la 
îmbunătățirea stării iazului sau a lacului. Sunați-ne 
pentru o evaluare  astăzi: 0-22-22-25-77




