
3. Cz´Êç szczegó∏owa





Petromyzon marinus
(L., 1758)
Synonimy: Petromyzon americanus Le Su-
eur, 1818; P. maculosus Le Sueur, 1818;
P. marinus dorsatus Wilder, 1883; Bathy-
myzon bairdii Gill, 1884; P. marinus uni-
color Meek, 1886; P. concolor Wright,
1892; Oceanomyzon wilsoni Fowler, 1908.

Minóg morski

Ryby bezszcz´kowe (Agnata),
minogokszta∏tne, minogowate

Opis gatunku

Najwi´kszy przedstawiciel minogowatych, osiàgajàcy mak-
symalne rozmiary 1,2 m i mas´ do 2,3 kg.
Cia∏o ma silnie wyd∏u˝one, w´gorzowate, cylindryczne do
p∏etw grzbietowych, dalej bocznie ÊcieÊnione. G∏owa zakoƒ-
czona du˝à tarczà g´bowà o Êrednicy wi´kszej ni˝ przekrój
poprzeczny odcinka skrzelowego. Powierzchnia tarczy usia-
na g´sto licznymi hakowatymi z´bami u∏o˝onymi w ∏ukowa-
te szeregi. Z boków otwór g´bowy otaczajà 2 pary dwu-
wierzcho∏kowych z´bów. Dwie p∏etwy grzbietowe tu˝ przed
tar∏em stykajàce si´ ze sobà. P∏etwa ogonowa ∏opatowata.

Dojrza∏e p∏ciowo osobniki sà ciemnobrunatne, o marmur-
kowanym grzbiecie i bia∏awych bokach.
Larwy minoga morskiego sà robakowatego kszta∏tu, ob∏e
na przekroju poprzecznym. P∏etwa ogonowa zaokràglona.
Oczy niewidoczne, przykryte fa∏dem skórnym. Ich ubarwie-
nie jest jasnoszare lub jasnobràzowe, z wyraênie jaÊniej-
szym ˝ó∏toszarawym odcieniem partii brzusznych. Po prze-
obra˝eniu sp∏ywajàce do morza osobniki majà szaronie-
bieski lub stalowy grzbiet, boki metaliczne, zaÊ brzuch sre-
brzystobia∏y (Holčik 1986, Witkowski 2000, 2001).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Doros∏e osobniki mogà byç mylone z w´gorzem (Anguilla
anguilla), natomiast larwy z larwami innych gatunków mi-
nogów wyst´pujàcych w Polsce. W odró˝nieniu od w´gorza
minogi nie majà p∏etw piersiowych i brzusznych.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
W´drówk´ tar∏owà minóg rzeczny rozpoczyna na wiosn´
(kwiecieƒ–maj). Dystans, jaki pokonuje do tarliskowych od-
cinków rzek, waha si´ od 20 do 850 km. Gatunek monoga-
miczny. Gniazda formujà samce, do których z kilkudniowym
opóênieniem do∏àczajà samice. P∏odnoÊç minoga morskiego
waha si´ od 150 do 300 tys. ziaren ikry, zaÊ Êrednica jaj od
0,8 do 1,25 mm. Kilka dni po tarle wszystkie osobniki ginà.
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Gatunki zwierzàt (z wyjàtkiem ptaków) – Ryby
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Wykluwanie si´ larw, przy temperaturze wody 15ºC, nast´-
puje po 11 dniach. Okres 6–8 lat sp´dzajà w wodach s∏od-
kich. Metamorfoza nast´puje w maju, po której m∏odociane
osobniki (o d∏ugoÊci ok. 130–150 mm) sp∏ywajà do morza.

AktywnoÊç
W Êrodowisku morskim minóg przez ca∏y okres aktywnie ˝eruje
na rybach. W trakcie w´drówki na tar∏o migruje g∏ównie nocà.
Podczas dnia przebywa w ukryciu w zacienionych miejscach. 

Sposób od˝ywiania
Gatunek drapie˝ny, paso˝ytniczy. Pokarm tego gatunku sta-
nowià g∏ównie ryby Êledziowate (Êledê, szprot, aloza, par-
posz), dorszowate (dorsz, plamiak, czerniak). Znane sà
przypadki atakowania troci w´drownej, ∏ososi, jesiotrów,
a nawet rekinów i w∏óczników. Minóg morski najcz´Êciej
wy˝era partie brzuszne oraz partie mi´Êni tu˝ za g∏owà.
W przypadku masowego wyst´powania mo˝e  stanowiç
bardzo powa˝ne zagro˝enie dla cennych gospodarczo ryb.

Cechy ekologiczne

Siedliska 
Dorastajàce osobniki (do 400 mm) przebywajà w Êrodowi-
sku morskim (w strefach przybrze˝nych) oraz ujÊciowych
partiach rzek. Wi´ksze odnotowywane sà w odleg∏oÊci od
kilku do kilkudziesi´ciu kilometrów od linii brzegowej na
g∏´bokoÊci do 650 m. 
Larwy minoga morskiego zasiedlajà zastoiskowe hu-
musowo-piaszczyste nanosy w Êrodkowym (kraina
brzany) biegu rzek.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
1130 – ujÊcia rzek (estuaria)
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-

niczników Ranunculion fluitantis

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek szeroko rozprzestrzeniony po obu stronach pó∏-
nocnego Atlantyku. W Europie od Islandii a˝ do pó∏nocnej
Skandynawii. W Ba∏tyku spotykany rzadko. Liczniejsze po-
pulacje wyst´pujà w M. Pó∏nocnym w zachodnich regio-
nach Europy (Wielka Brytania, Francja, Pó∏wysep Pirenej-
ski). W M. Âródziemnym jego wyst´powanie si´ga Adriaty-
ku i pó∏nocnej Grecji. W zachodniej cz´Êci Atlantyku wyst´-
puje od Labradoru, ∏àcznie z systemem Wielkich Jezior
amerykaƒsko-kanadyjskich, a˝ po Floryd´.

Mapa rozmieszczenia w Polsce
Na obszarze Polski minóg morski by∏ zawsze najmniej
licznym i najrzadziej spotykanym gatunkiem minoga. Ak-

tualnie pojedyncze przypadki obecnoÊci tego gatunku od-
notowywane sà sporadycznie w ujÊciowych partiach rzek
przymorskich oraz Odry i Wis∏y.

Status gatunku

Brak danych.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Aktualne wyst´powanie gatunku ograniczone jest do przy-
brze˝nych wód Ba∏tyku oraz estuariowych partii rzek. Nie
znajdujà si´ one na obszarach obj´tych ochronà.

Przemiany i stan populacji w skali
kraju, potencjalne zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Do 1945 r. minóg morski by∏ sporadycznie odnotowy-
wany w Êródlàdowych wodach Polski. W XIX wieku by∏
kilkakrotnie stwierdzony w przymorskich rzekach, Êrod-
kowym basenie Wis∏y (Bug, Narew, Tanew, Pilica, Bzura,
Drw´ca) podczas w´drówki tar∏owej. W latach czter-
dziestych XX w. pojedyncze osobniki stwierdzono w Od-
rze, póêniej w Pilicy, Pas∏´ce, Baudzie, Zalewie WiÊla-
nym i jeziorze Dàbie. Tak wi´c obecnie wyst´powanie
tego gatunku ograniczone jest ju˝ tylko do obszaru pó∏-
nocnej Polski.

Potencjalne zagro˝enia
Zanieczyszczenia rzek oraz ich hydrotechniczna zabudowa
prawdopodobnie przyczyni∏y si´ do zaniku tego gatunku
w Êrodkowej i po∏udniowej cz´Êci Polski. Czynniki te nadal
stanowià g∏ówne zagro˝enie gatunku.
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Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Nale˝y udro˝niç dawne szlaki migracyjne gatunku. Nieza-
le˝nie od tego takie parametry, jak czystoÊç wód, naturalny
charakter koryta rzeki, a szczególnie zachowanie struktury
dna sk∏adajàcego si´ ze znacznych frakcji ˝wiru oraz drob-
nych kamieni gwarantowaç powinny sukces rozrodczy dla
tego gatunku. Zachowanie miejsc tarliskowych minoga
rzecznego jednoczeÊnie zapewni egzystencj´ wielu cennym
reofilnym gatunkom ryb (certa, Êwinka, brzana, lipieƒ).

Propozycje wzgl´dem gatunku
Gatunek chroniony jedynie cz´Êciowo, bowiem tylko larwy
podlegajà Êcis∏ej ochronie gatunkowej. Wydaje si´ celo-
wym obj´cie ochronà równie˝ stadiów doros∏ych, szczegól-
nie w wodach Êródlàdowych. Powinno to przyczyniç si´ do
naturalnego powrotu na dawne obszary wyst´powania,
a tak˝e do zwi´kszenia jego liczebnoÊci.

Propozycje wzgl´dem populacji
W wielu ciekach bezwzgl´dnie nale˝y wybudowaç prze-
p∏awki oraz rampy umo˝liwiajàce pokonanie sztucznych
barier pi´trzàcych. Ponadto miejsca te nale˝y objàç szcze-
gólnym nadzorem w okresie w´drówki tar∏owej.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Nale˝a∏oby podjàç badania nad biologià, ekologià i zró˝nico-
waniem genetycznym tego gatunku w dorzeczu Wis∏y i Odry.

Bibliografia

BEAMISH F. W. H., 1980. Biology of the North American anadro-
mous sea lamprey, Petromyzon marinus. Can. J. Fish. Aquat.,
Sci., 37: 1924–1943.

HARDISTY M. W. & POTTER I. C. (eds.) 1981. The biology of lam-
preys. Academic Press, London–New York.

HOLCIK J. (ed.) 1986. The freshwater fishes of Europe. Vol. 1.
Part. 1. Petromyzontiformes. Aula Verl., Wiesbaden, 413 p.

JOKIEL J. 1983. Minogi w Polsce. Bull. Sea Fish. Inst. (Gdynia),
75–76: 23–26.

KAZIMIERCZAK T., 1965. Jeszcze o minogu morskim, Petromyzon
marinus L. Przegl. Zool., 4: 444.

MAITLAND P. S. 1980. – Reviev of the ecology of lampreys in nor-
thern Europe. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 37: 1944–1952.

MANION P. J. & HANSEN H. 1980. Spawning behawiour and fe-
cundity of lampreys from the upper Great Lakes. Can. J. Fish.
Aquat. Sci., 37: 1635–1640.

PENCZAK T. 1964. Minóg morski, Petromyzon marinus L., z∏owio-
ny w Pilicy, lewobrze˝nym dop∏ywie Êrodkowej Wis∏y. Przegl.
Zool., 8: 261–265.

POTTER I. C. & BEAMISH F. W. H. 1977. The freshwater biology of
adult anadromous sea lampreys, Petromyzon marinus. J.
Zool. Lond., 181: 113–130.

THUMANN M. E. 1943. Fang eines Meerneunauges in der Oder.
Fisch. Ztg., 46: 149.

WITKOWSKI A. 1992. Threats and protection of freshwater fishes
in Poland. Neth. J. Zool., 42: 243–259.

WITKOWSKI A. 1995. Stan obecny i perspektywy ochrony mino-
gów (Petromyzonidae) w Polsce. Chroƒ. Przyr. Ojcz., 4: 19–29.

WITKOWSKI A. 2000. Minóg morski – Petromyzon marinus Lin-
naeus, 1758. W: Bryliƒska M. (red.) Ryby s∏odkowodne Pol-
ski. PWN, Warszawa, 133–137.

WITKOWSKI A. 2001. Petromyzon marinus Linne, 1758 – minóg
morski. W: G∏owaciƒski Z. (red.) Polska Czerwona Ksi´ga
Zwierzàt, PWRiL, Warszawa, 322–323.

Andrzej Witkowski

Minóg morski

1095


