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Salmo salar
Linnaeus, 1758
Synonimy: Salmo nobilis, Pallas 1811; Sal-
mo humatus Cuvier; Heckel et Kner, 1858;
Trutta Salar Siebold 1863.

¸osoÊ

ryby, ∏ososiokszta∏tne, 
∏ososiowate

Opis gatunku

¸osoÊ ma cia∏o wrzecionowate, wyd∏u˝one, lekko bocznie Êcie-
Ênione. Najwi´ksza wysokoÊç cia∏a jest w okolicy p∏etwy grzbie-
towej. MieÊci si´ ona oko∏o 5 razy w d∏ugoÊci ca∏kowitej ryby.
SzerokoÊç ryby zale˝y od stanu od˝ywienia i stanu fizjologicz-
nego ryby. Trzon ogona cienki, p∏etwa ogonowa szeroka
u osobników m∏odocianych mocno u starszych lekko wci´ta.
G∏owa doÊç du˝a, jej d∏ugoÊç jest nieznacznie wi´ksza od naj-
wi´kszej wysokoÊci cia∏a i mieÊci si´ od 4,5 do 5 razy w d∏ugo-
Êci ca∏kowitej. W okresie rozrodu widaç wyraêne ró˝nice
w wielkoÊci i kszta∏cie g∏owy. U samców na szcz´ce dolnej po-
jawia si´ wyraêny wyrostek (hak) zakrzywiony do ty∏u. Mo˝e to
utrudniaç zamykanie pyska. Oko du˝e. Otwór g´bowy obszer-
ny, silnie uz´biony. KoÊç górnoszcz´kowa u osobników doro-
s∏ych si´ga do tylnej kraw´dzi oka bàdê poza nià, u m∏odszych
osobników mo˝e si´gaç do Êrodka oka lub poza nie.
Charakterystyczny u ∏ososia jest uk∏ad koÊci wieczka skrze-
lowego. KoÊç przedpokrywowa nie styka si´ na ca∏ej d∏ugo-
Êci z koÊcià pokrywowà i jest ona rozdzielona koÊcià mi´-
dzypokrywowà. Blaszka lemiesza pi´ciokàtna, nieuz´biona,
trzon uz´biony jednym szeregiem z´bów, które u starszych
osobników mogà wypadaç od ty∏u. Na pierwszym ∏uku
skrzelowym wszystkie wyrostki cierniste. ¸uska cykloidalna,
bezpromieniowa. U osobników m∏odocianych w okresie ˝y-

cia rzecznego skleryty sà koncentryczne, w okresie ˝ycia
morskiego pierÊcienie sà niepe∏ne. U osobników w´drujà-
cych na tar∏o zaznaczajà si´ pierÊcienie tar∏owe.
Nad linià bocznà na wysokoÊci p∏etwy t∏uszczowej wyst´puje
11–15 ∏usek. Âlepych wyrostków ˝o∏àdka 58–77. Osobniki
doros∏e w okresie pobytu w morzu posiadajà srebrne ubar-
wienie z grzbietem ciemniejszym, ciemnosrebrzystym, oliw-
kowo srebrzystym. Na bokach cia∏a niezbyt liczne plamy, naj-
cz´Êciej w kszta∏cie litery X, które poza p∏etwà grzbietowà po-
jawiajà si´ ponad linià bocznà. Na koÊciach pokrywowych
plamy okràg∏e bàdê nerkowate. Na p∏etwach grzbietowej
i t∏uszczowej brak plam. W okresie w´drówki tar∏owej ubar-
wienie zmienia si´ ze srebrzystego w oliwkowoszare, ciemno-
bràzowe, zielonkawooliwkowe, szare. Mo˝e wyst´powaç
równie˝ zabarwienie o odcieniu czerwonawym. Samce sà
bardziej jaskrawo ubarwione, a samice bardziej szare.
Osobniki m∏odociane ˝yjàce w wodzie s∏odkiej w okresie ˝ycia
rzecznego majà ubarwienie podobne do pstràga potokowego,
jednak ogólny ton ubarwienia jest zielonkawooliwkowy, grzbiet
ciemniejszy, brzuch jasny. Na bokach cia∏a 7–13 du˝ych owal-
nych szarych plam narybkowych, mi´dzy którymi wyst´puje
czerwona plamka. Na p∏etwie t∏uszczowej brak czarnych plam
i czerwonej obwódki. Wiosnà ∏ososie zmieniajà ubarwienie na
srebrzyste, ∏uska jest bardzo lekko osadzona, wykazujà one
tendencj´ sp∏ywania do morza. To stadium w ˝yciu ∏ososia jest
okreÊlane jako smolt. Dymorfizm p∏ciowy wyst´puje jedynie
w okresie przedtar∏owym i tar∏owym. Samce na dolnej szcz´ce
posiadajà hak zakrzywiony do ty∏u i sà bardziej jaskrawo ubar-
wione w porównaniu z samicami, które majà w tym okresie
szare ubarwienie. ¸uska samców jest bardzo mocno osadzona.
WartoÊci cech przeliczalnych:
D III–V 9–12, A III 7–10, P 14–15, V I–II 7–10, l.l 109–138
22–26 Sp. br. 15–24, vert 58–61,18–37

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Istnieje mo˝liwoÊç pomylenia ∏ososia z trocià, a w sta-
diach m∏odocianych z trocià i pstràgiem potokowym.
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Ró˝nià si´ one uk∏adem koÊci operkularnych na wieczku
skrzelowym – u ∏ososia koÊç przedpokrywowa i pokrywo-
wa sà rozdzielone koÊcià mi´dzypokrywowà, a u troci te
trzy koÊci stykajà si´ w jednym miejscu, oraz ró˝nià si´
wyrostkami filtracyjnymi na pierwszym ∏uku skrzelowym,
u ∏ososia sà one twarde i ostre, a u troci mi´kkie, na
kraƒcach krótkie i majà postaç brodawek. Ponadto ist-
nieje ró˝nica w budowie lemiesza, którego blaszka u ∏o-
sosia jest pi´ciokàtna bez z´bów, u troci trójkàtna z z´-
bami, a trzon lemiesza u ∏ososia z jednym szeregiem z´-
bów, u troci w jednym bàdê w dwu.
Stosunkowo ∏atwym sposobem odró˝nienia ∏ososi od troci
jest porównanie nasady p∏etwy ogonowej – u ∏ososia jest
ona cienka, u troci szersza. Ta ró˝nica w budowie trzona
ogonowego powoduje, ˝e uchwycenie i podniesienie ∏oso-
sia za ogon jest stosunkowo ∏atwe w porównaniu z trocià.
Trudniejsze jest rozró˝nienie obu gatunków ∏ososia od tro-
ci w stadium m∏odocianym. Przes∏ankà dla tego rozró˝nie-
nia mo˝e byç ogólny pokrój cia∏a, który u ∏ososia jest bar-
dziej smuk∏y ni˝ u troci i pstràga potokowego, p∏etwa ogo-
nowa jest bardziej wci´ta u ∏ososia, a lekko wci´ta u troci.
U osobników u ∏ososia p∏etwa ogonowa jest wci´ta, u tro-
ci prosta lub wypuk∏a. Na p∏etwie t∏uszczowej u troci wi-
doczne ciemne plamy i czerwona obwódka – u ∏ososia p∏e-
twa ta jest bez plam i bez czerwonej obwódki. Na p∏etwie
grzbietowej u troci wyst´pujà plamy, a u ∏ososia plam
brak. Doros∏e osobniki ∏ososia majà d∏u˝szà i szerszà p∏e-
tw´ ogonowà ni˝ troç. Istniejà krzy˝ówki mi´dzy ∏ososiem
i trocià. Mogà one byç bardzo ∏atwo mylone z ∏ososiem.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Doros∏e osobniki wst´pujà do ujÊç rzek w ró˝nym okresie.
W WiÊle rozró˝niano 2 populacje: zimowà i letnià. Pierw-
sza z nich wst´powa∏a do Wis∏y w zimie. Mia∏a srebrne
ubarwienie i bardzo ma∏e gonady, ikr´ wielkoÊci maku. Ry-
by te w´drowa∏y do dop∏ywów górnej Wis∏y. Pokonywa∏y
one dystans powy˝ej 1000 km, osiàga∏y tarliska w Sole
i Skawie. Druga populacja letnia wst´powa∏a do Wis∏y
w lecie. Ryby te mia∏y wyraêne oznaki szaty godowej i roz-
wini´te gonady. Tar∏o odbywa∏y w dop∏ywach dolnej Wis∏y.
¸ososie odbywajà tar∏o w rzekach i potokach o dnie ̋ wirowa-
tym i kamienistym, z szybkim przep∏ywem dobrze natlenio-
nej, ch∏odnej wody. Tar∏o trwa od paêdziernika do stycznia,
rozpoczyna si´, gdy temperatura wody obni˝a si´ do 10ºC.
Temperatura wody w czasie tar∏a ∏ososi waha si´ w granicach
5–10ºC. Samica wybiera odpowiednie miejsce na tar∏o
i energicznymi ruchami ogona usuwa ˝wir i kamienie, kopiàc
zag∏´bienie, po wykonaniu którego ustawia si´ w nim, a je-
den z oczekujàcych obok samców podp∏ywa do niej. Samica
sk∏ada ikr´, którà samiec zap∏adnia wydalanym mleczem.
Ikra ∏ososia jest lekko lepka, dzi´ki czemu przylepia si´ do
pod∏o˝a. Z∏o˝ona ikra jest zasypywana ˝wirem i kamieniami
przez samic´. Powsta∏e gniazdo ma wyglàd kopca z zag∏´-

bieniem przed gniazdem. WielkoÊç gniazda zale˝y od wiel-
koÊci samicy i waha si´ od 1,5 do 3–4 m. Samica, zale˝nie
od wielkoÊci, sk∏ada od 5000 do 20 000 jaj o Êrednicy po
nap´cznieniu od 5,5 do 7,0 mm. W tarle obok samców do-
ros∏ych mogà braç udzia∏ samce kar∏owate, których ubarwie-
nie jest podobne do ubarwienia narybku (parr), jednak nie-
co ciemniejsze i intensywniejsze. W hodowli stawowej zdarza-
jà si´ dojrza∏e samce o d∏ugoÊciach od 12 do 15 cm. Po od-
bytym tarle samice odp∏ywajà, natomiast samce pozostajà
na tarliskach i mogà braç udzia∏ w tarle z innà samicà. Po za-
koƒczonym tarle zarówno samce, jak i samice sp∏ywajà do
morza. Tylko nieliczne osobniki ginà niezw∏ocznie po tarle,
ale ÊmiertelnoÊç wÊród tych, które odby∏y tar∏o, jest bardzo
wysoka – ginà one z wycieƒczenia. Wi´kszà ÊmiertelnoÊç wy-
kazujà samce. Po raz drugi do tar∏a przyst´puje w Norwegii
od 2 do 10%, a w WiÊle powtarza∏o tar∏o 8,4% tarlaków.
Trzeci raz do tar∏a przyst´pujà nieliczne osobniki.

Rozwój
Z∏o˝one jaja le˝à przykryte ˝wirem przez kilka miesi´cy.
Wyl´g nast´puje od lutego do kwietnia, zale˝nie od tem-
peratury wody. Wyl´gni´te larwy posiadajà du˝y woreczek
˝ó∏tkowy b´dàcy substancjà zapasowà dla rozwijajàcych
si´ larw. Po wyjÊciu z gniazda wyl´g rozpoczyna ˝erowanie
i stopniowo wzrasta. M∏ode ∏ososie, narybek, sp´dzajà
w rzekach Polski od 1 do 3 lat, g∏ównie 1-2 lata, w rzekach
pó∏nocnej Europy przebywajà d∏u˝ej. Wiosnà u cz´Êci na-
rybku (parr) w wieku 1 lub 2 lat widoczne sà zmiany, staje
si´ on bardziej wysmuk∏y, ubarwienie zmienia si´ na sre-
brzyste. Ryby te, w tym okresie zwane smoltami, wykazujà
tendencj´ do sp∏ywania do morza, w którym sp´dzajà
okres ˝ycia troficznego od 1 do 4 lat, g∏ównie po 2–3 let-
nim pobycie w morzu podejmujà w´drówk´ tar∏owà.

AktywnoÊç
Wiosnà ryby w wieku od 1 do 3 lat o d∏ugoÊci od 13 do
30 cm zmieniajà swoje ubarwienie na srebrzyste, stajà si´
smoltami i wykazujà tendencj´ do sp∏ywania do morza. Wy-
chowane smolty wypuszczone do rzeki podejmujà niezw∏ocz-
nie w´drówk´ w dó∏ rzeki, w kierunku morza. Najszybciej
sp∏ywajàce smolty p∏yn´∏y ze Êrednià pr´dkoÊcià 70 km na
dzieƒ, pokonujàc dystans oko∏o 350 km od Drawy do Zale-
wu Szczeciƒskiego w ciàgu pi´ciu dni. Smolty ∏ososia po sp∏y-
ni´ciu do morza w´drujà w kierunku wschodnim. ̧ ososie w´-
drujà po ca∏ym Ba∏tyku. Sà one g∏ównie po∏awiane w okoli-
cy wysp Gotland, Bornholm oraz w rejonie Zatoki Gdaƒskiej.
¸ososie z rzek polskich docierajà do Zatoki Fiƒskiej i Botnic-
kiej. ¸ososie po okresie sp´dzonym w morzu, który mo˝e
trwaç od 1 do 4 lat, wst´pujà do rzeki, w której si´ urodzi∏y
bàdê do której zosta∏ wypuszczony materia∏ zarybieniowy.

Sposób od˝ywiania
W okresie ˝ycia rzecznego m∏ode ∏ososie zjadajà drobnà
faun´ dennà, larwy owadów – j´tki, widelnice, chruÊciki
i kie∏˝e, mi´czaki, faun´ powietrznà oraz wyp∏ukiwane
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zwierz´ta ziemne, np. d˝d˝ownice. W miar´ wzrostu ∏oso-
sie przechodzà na wi´ksze okazy fauny dennej i mniejsze
ryby. Po sp∏yni´ciu do morza w poczàtkowym okresie od˝y-
wiajà si´ skorupiakami, owadami pobieranymi z po-
wierzchni wody oraz ma∏ymi rybami (dobijaki i m∏odzie˝
innych ryb). W miar´ wzrostu w ich pokarmie, jako wi´k-
szych ryb utrzymujàcych si´ na otwartym morzu, dominujà
szproty i Êledzie, ponadto ∏ososie zjadajà dobijaki, Eu-
phausiidae, pelagiczne Amphipoda. W czasie w´drówki
tar∏owej w rzece ∏ososie nie od˝ywiajà si´.

Cechy ekologiczne

Siedliska
¸osoÊ jest rybà w´drownà, dwuÊrodowiskowà. M∏ode
osobniki od wyl´gu do stadium smolt wiosnà po sp´dzeniu
w rzece od 1 do 3 lat sp∏ywajà do morza, gdzie sp´dzajà
od 1 do 4 lat. Po tym okresie wst´pujà do rzeki w´drujàc
w gór´ do dop∏ywów i na miejsca o dnie ˝wirowato kamie-
nistym, z szybkim pràdem dobrze natlenionej wody, gdzie
odbywajà tar∏o. Przeszkod´ w dotarciu do miejsc tarlisko-
wych stanowià przegrody rzeczne bez bàdê ze êle dzia∏a-
jàcymi przep∏awkami.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
morze
1130 – ujÊcia rzek (estuaria)
3240 – zaroÊla wierzby siwej na kamieƒcach i ˝wirowi-

skach górskich potoków (Salici-Myricarietum cz´Êç
– z przewagà wierzby)

3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏o-
sieniczników Ranunculion fluitantis

Rozmieszczenie geograficzne.

¸osoÊ wyst´puje w wodach Atlantyku i rzekach do niego
wp∏ywajàcych. W Europie Po∏udniowo-Zachodniej granica
jego wyst´powania si´ga rzeki Duero w Portugalii i rozciàga
si´ wzd∏u˝ Zatoki Biskajskiej, Morza Pó∏nocnego, obejmujàc
Wielkà Brytani´, Irlandi´, Islandi´ i Morze Ba∏tyckie, i dalej
w kierunku pó∏nocno-wschodnim wyst´puje wzd∏u˝ wybrze-
˝a Skandynawii. Wyst´puje w Morzach Bia∏ym i Barentsa.
Wschodnia granica jego wyst´powania si´ga rzeki Kary.
W Ameryce Pó∏nocnej wyst´puje wzd∏u˝ wschodniego wy-
brze˝a. W przesz∏oÊci pojawia∏ si´ na po∏udnie od rzeki
Hudson, a obecnie od rzeki Connecticut w kierunku pó∏noc-
nym wzd∏u˝ Nowego Brunszwiku, Nowej Szkocji, Nowej
Fundlandii i Labradoru, si´ga Ungawy i CieÊniny Hudson.
Ponadto wyst´puje w po∏udniowej Grenlandii w WiÊle oraz
w Odrze i w ich dop∏ywach oraz w rzekach pomorskich.
Ostatnia populacja ∏ososia w Polsce w Drawie zgin´∏a w po-
∏owie lat osiemdziesiàtych. Restytucj´ tego gatunku w Polsce
rozpocz´to w po∏owie lat osiemdziesiàtych.

Mapa rozmieszczenia w Polsce
Pogarszajàce si´ warunki Êrodowiska powodowane przez
zanieczyszczenia, niszczenie tarlisk i miejsc odrostu m∏o-
dzie˝y oraz nadmierna eksploatacja bez dzia∏aƒ wspoma-
gajàcych, uzupe∏niajàcych niedostatecznà reprodukcj´ na-
turalnà doprowadzi∏y do stopniowego zmniejszania liczeb-
noÊci tarlaków na tarliskach, a w konsekwencji do zmniej-
szania si´ liczb smoltów sp∏ywajàcych do morza. Ostatnie
∏ososie w Skawie obserwowano w 1952 r., a w dolnej Wi-
Êle Gwdzie i rzekach pomorskich w latach szeÊçdziesiàtych.
Ostatnia populacja ∏ososia w Polsce w rzece Drawie zgin´-
∏a w po∏owie lat osiemdziesiàtych. Do jej likwidacji przyczy-
ni∏o si´ czyszczenie zbiornika Elektrowni Kamienna. Spusz-
czane przez dwa lata osady (piasek) pokry∏y tarliska ∏oso-
sia. Piasek utrzymywa∏ si´ na tych tarliskach przez kolejne
5 lat, eliminujàc tar∏o naturalne. Restytucj´ ∏ososia rozpo-
cz´to w po∏owie lat osiemdziesiàtych, sprowadzajàc
w 1985 i 1987 r. zaoczkowanà ikrà ∏ososia z rzeki Dauga-
wy – Dêwina Zachodnia (¸otwa). Intensyfikacja restytucji
nastàpi∏a w 1994 r., kiedy wypuszczono do Wieprzy pierw-
sze smolty i narybek jednoroczny. W kolejnych latach wy-
puszczano corocznie od 300 000 do 530 000 smoltów,
a w ostatnich 3 latach równie˝ narybek letni.
Efekty dzia∏aƒ zarybieniowych by∏y widoczne ju˝
w 1997 r., kiedy ∏owiono w Wieprzy i Drw´cy tarlaki,
z których pozyskiwano ikr´ do chowu smoltów. W kolej-
nych latach zwi´ksza∏a si´ liczba ryb wst´pujàcych do
polskich rzek.
Po∏owy w rzekach wzros∏y do 10 ton, a liczba pozyskiwa-
nej ikry przekroczy∏a 2,5 mln sztuk.

Status gatunku

Dyrektywa „Siedliska UE– Fauna – Flora” – Za∏àcznik III;
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik III;
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Ocena IUCN – CR (Polska czerwona ksi´ga zwierzàt.
Kr´gowce 2001);
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 listopada 2001r. nr 1559 (DzU 128) w sprawie po∏owu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i po∏owu innych orga-
nizmów ˝yjàcych w wodzie:
wymiar ochronny ∏ososia w wodach Êródlàdowych wynosi 35 cm
a okresy ochronne obowiàzujàce w wodach Êródlàdowych
a)w rzece WiÊle i jej dop∏ywach powy˝ej zapory we W∏o-

c∏awku – od dnia 1 paêdziernika do dnia 31 grudnia;
w pozosta∏ym okresie obowiàzuje zakaz po∏owu
w czwartki, piàtki, soboty, i niedziele,

b) na odcinku rzeki Wis∏y od zapory we W∏oc∏awku do jej
ujÊcia – od dnia 1 grudnia do koƒca lutego; w okresie
od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia obowiàzuje zakaz
po∏owu w piàtki, soboty i niedziele,

c) w pozosta∏ych rzekach – od dnia 1 paêdziernika do
dnia 31 grudnia;

Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 487
z dnia 20 kwietnia 2002 r. (DzU 55) w sprawie gatunków
i organizmów morskich, dla których ustanawia si´ okresy
i wymiary ochronne:
- wymiar ochronny ∏ososia w morzu wynosi 60 cm.

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

¸ososie docierajà na tarliska w Drawieƒskim Parku Naro-
dowym, w którym prowadzi si´ restytucj´ opartà o wypusz-
czanie smoltów i narybku letniego. W S∏owiƒskim Parku
Narodowym prowadzone sà od kilku lat zarybienia smol-
tami ∏ososia i w 2003 r. obserwowano pierwsze ∏ososie
wst´pujàce do ¸eby.

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

Rozwój i stan populacji
Dotychczasowa restytucja doprowadzi∏a do pojawienia
si´ tarlaków ∏ososia w Drawie, w WiÊle do zapory we
W∏oc∏awku oraz dop∏ywach Wis∏y – Drw´cy i Wierzycy
oraz w rzekach pomorskich Wieprzy i jej dop∏ywie Gra-
bowej, jak równie˝ w Pars´cie, Redze, S∏upi, ¸ebie i Re-
dzie. W niektórych z tych rzek obserwowane sà du˝e
gniazda, co mo˝e Êwiadczyç o odbywaniu przez ∏ososie
tar∏a naturalnego.
Po∏owy tarlaków w rzekach oraz hodowla tarlaków ∏o-
sosia w wodzie s∏odkiej zapewniajà dostatecznà liczb´
ikry do chowu materia∏u zarybieniowego dla celów za-
rybieniowych i kontynuacji prac restytucyjnych. Po∏owy
∏ososia w wodach Êródlàdowych wahajà si´ od 5 do 10
ton. W rzekach ∏ososie cz´sto sà po∏awiane przez w´d-
karzy, jednak z powodu braku rejestracji po∏owów ich
wielkoÊç jest nieznana.

Potencjalne zagro˝enia
G∏ównym potencjalnym zagro˝eniem dla odtwarzanych
populacji ∏ososia jest zanieczyszczanie rzek, pozyskiwanie
˝wiru w korytach rzecznych, wycinanie drzew w górach,
prace melioracyjne na tarliskach, nadmierna eksploatacja,
a najwi´kszym zagro˝eniem jest przegradzanie rzek, które
odcinajà mo˝liwoÊç dotarcia tarlakom na tarliska.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Nale˝y powstrzymaç przegradzanie tras w´drówek ∏ososi, nie
budowaç nowych pi´trzeƒ, a na istniejàcych wybudowaç prze-
p∏awki. Nale˝y dà˝yç do powstrzymania w ciekach prac me-
lioracyjnych zmierzajàcych do prostowania rzek, wycinania
drzew i krzewów nadbrze˝nych, obni˝enia dna cieku, eksplo-
atacji ˝wiru oraz likwidacji êróde∏ zanieczyszczania rzek.

Propozycja wzgl´dem gatunku
Przy aktualnym ograniczeniu dost´pu do tarlisk po-
wierzchnia tarlisk w wi´kszoÊci rzek czy dop∏ywów Wis∏y
nie zapewnia mo˝liwoÊci utrzymania populacji z tar∏a
naturalnego. Popieranie tar∏a naturalnego przy obec-
nych jego mo˝liwoÊciach jest niewystarczajàce. Wprowa-
dzone przepisy i okresy ochronne nie zapewniajà utrzy-
mania populacji. Naturalne tar∏o musi byç wspomagane
przez zarybienia wychowanym materia∏em zarybienio-
wym – narybkiem i smoltami.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Nale˝y prowadziç monitoring tar∏a naturalnego oraz mo-
nitoring zag´szczeƒ narybku na miejscach odrostu m∏o-
dzie˝y, powinny byç prowadzone znakowania smoltów ho-
dowlanych i smoltów z tar∏a naturalnego.
Ponadto nale˝y prowadziç obserwacje i badania, czy
wÊród tarlaków wst´pujàcych do rzek pojawiajà si´ krzy-
˝ówki ∏ososi z trocià.
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