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Aspius aspius
(L., 1758)

Boleƒ

ryby, karpiokszta∏tne, 
karpiowate

Opis gatunku

Boleƒ jest jedynym krajowym przedstawicielem drapie˝-
nych ryb karpiowatych. Jego cia∏o jest wyd∏u˝one, niskie
oraz bocznie sp∏aszczone. Na wysokoÊci nasady p∏etw
brzusznych znajduje si´ krótka p∏etwa grzbietowa. Wszyst-
kie p∏etwy majà zaostrzone koƒce. Du˝e oczy po∏àczone
w górnej cz´Êci g∏owy. Otwór g´bowy du˝y, pó∏górny, g∏´-
boko wci´ty poza przednià kraw´dzià oka. Dolna szcz´ka
d∏u˝sza od górnej, z trójkàtnym wyrostkiem w Êrodkowej
cz´Êci wchodzàcym w górnà szcz´k´. Szczeliny skrzelowe
bardzo szerokie.
Na linii nabocznej ryba ma 73–78 ∏usek. Wyrostki filtracyj-
ne na ∏ukach skrzelowych bolenia sà rzadkie i krótkie,
w liczbie od 6 do 13 (najcz´Êciej 8–12). KoÊci gard∏owe
sto˝kowate, haczykowate, zwykle w dwóch szeregach, naj-
cz´Êciej o wzorze 3.5–5.3. ¸uski sà typowe dla ryb karpio-
watych, du˝e i cykloidalne.
Maksymalny wiek kopalnych osobników bolenia okreÊlono
na 17 lat. W Zalewie Szczeciƒskim ∏owiono osobniki w wieku
16 lat. Ârednio ryby ˝yjà 7–8 lat. Boleƒ jest jednà z najszyb-
ciej rosnàcych ryb karpiowatych. Przyrosty cia∏a sà najszybsze
w pierwszym roku ˝ycia i wynoszà od 80 do 120 mm. Wzrost
bolenia jest silnie zró˝nicowany w ró˝nych zbiornikach. Zwy-
kle osiàga on d∏ugoÊç 60–80 cm i mas´ 4–8 kg.
Ubarwienie grzbietu stalowoszare, boki nieco jaÊniejsze,
brzuch srebrzystobia∏y. P∏etwy piersiowe i brzuszne szare,
z czerwonym odcieniem. Oko z ˝ó∏tawà t´czówkà.
Ró˝nice morfologiczne mi´dzy samcami i samicami s∏abo

wyra˝one. W okresie tar∏a u samców wyst´puje wysypka
per∏owa na wieczkach skrzelowych i p∏etwach piersiowych.
Mo˝e ona wyst´powaç równie˝ u samic.
Cechy diagnostyczne: D III (7) 8 (9), A III (11) 12–14 (15), 
V II 8–9, P I (13) 14–17 (18), l.l. (63–65) 66 72 (73–78), 
Sp. br. 7–13, Vert. 45–52 (47–50).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Specyficzny kszta∏t g∏owy (g∏´boki, wci´ty, pó∏górny pysk
oraz trójkàtny wyrostek w Êrodkowej cz´Êci dolnej szcz´ki,
wchodzàcy w szcz´k´ górnà) wyklucza mo˝liwoÊç pomy∏ki
ryby doros∏ej z innymi rybami karpiowatymi. Larwy i nary-
bek bolenia mogà byç mylone z licznymi m∏odymi rybami
karpiowatymi, a ich dok∏adna identyfikacja wymaga stoso-
wania specjalistycznych kluczy (Spindler 1988).

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
W zale˝noÊci od charakteru zbiornika dojrzewanie w ró˝nym
wieku, najcz´Êciej w przedziale od 4 do 5 lat, kiedy osiàga
d∏ugoÊç ponad 30 cm. U ryb z Zalewu Kuroƒskiego masowe
dojrzewanie obserwowano w wieku 7–8 lat. Liczba jaj przy-
padajàca na jednà samic´, zale˝nie od rozmiaru i masy ryb,
wed∏ug ró˝nych autorów waha si´ od 19 000 do 483 500.
W koƒcu maja jajniki samic osiàgajà II stadium dojrza∏oÊci.
We wrzeÊniu obserwuje si´ proces wakuolizacji i gromadze-
nia zasobów ˝ó∏tkowych. Od paêdziernika do wiosny nast´-
puje wzrost owocytów, a˝ do maja–kwietnia, kiedy gonady
osiàgajà IV–V stadium rozwoju. Proces spermatogenezy
u samców jest zakoƒczony ju˝ jesienià. Zimà samce majà go-
nady w IV stadium dojrza∏oÊci.
Niezale˝nie od rozmiaru samicy, Êrednica jaj bolenia wa-
ha si´ od 1,3 do 1,7 mm (przeci´tnie 1,4 mm). Jaja sà
okràg∏e, ˝ó∏te lub bezbarwne. KleistoÊç ikry jest nieznacz-
na, jednak wystarczajàca do przyklejenia jaj do substratu.
Ryby trà si´ od marca do maja, przy maksymalnym poziomie
wody w rzekach. Ârednia temperatura wody podczas tar∏a
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waha si´ od 5 do 12ºC. Boleƒ jest rybà litofilnà. Rozmna˝a
si´ w rzekach o dnie kamienistym lub ˝wirowym, z szybkim
przep∏ywem wody. Mo˝e rozradzaç si´ tak˝e w innych miej-
scach, jak zalane p∏ycizny lub makrofity i korzenie. G∏´bo-
koÊç wody na tarliskach wynosi od 0,2 do 2,8 m, pràd wody
ponad 1m/s.
W zale˝noÊci od temperatury, inkubacja jaj bolenia trwa od
6 do 21 dni. Temperatura 12,8ºC jest najkorzystniejsza dla
wykluwania si´ jego larw. W temperaturze 19,7–24,3ºC
stwierdza si´ masowà ÊmiertelnoÊç embrionów przed sta-
dium zaoczkowania. Wykluwajàce si´ larwy majà 7,0–7,5
mm d∏ugoÊci. W wieku 5–8 dni majà ju˝ wype∏niony p´cherz
p∏awny i zresorbowany woreczek ˝ó∏tkowy. Przy d∏ugoÊci 13
mm majà pigmentowanà g∏ow´ oraz górnà cz´Êç cia∏a. Po-
zostajà w tym czasie przy dnie na tarliskach lub sp∏ywajà
w tempie 3,1–7,3 cm/s. W wieku 5–10 dni (oko∏o 8,3 mm
d∏ugoÊci) rozpoczynajà ˝erowaç na pokarmie zewn´trznym.
Okres larwalny trwa 23–35 dni i koƒczy si´ przy d∏ugoÊci
oko∏o 30 mm. Najkorzystniejsza temperatura dla wzrostu
larw jest mi´dzy 24 a 26ºC. Larwy ró˝nià si´ od larw innych
ryb karpiowatych wi´kszymi rozmiarami pyska i charaktery-
stycznà pigmentacjà na grzbiecie. W maju – sierpniu nary-
bek opuszcza miejsca tarliskowe.

AktywnoÊç
W czasie dnia przebywa przy powierzchni, noc sp´dza przy
dnie. Boleƒ wykazuje w´drówki tar∏owe i zimowiskowe.
W niektórych rzekach (Wis∏a, Dunajec) obserwowano
zbie˝noÊç w´drówek z masowym wyst´powaniem narybku
uklei. Nasilenie w´drówek notowano w maju–czerwcu.

Sposób od˝ywiania
Boleƒ jest rybà drapie˝nà. Poczàtkowo jego larwy od˝ywiajà
si´ wodnymi bezkr´gowcami. Rozmiary zjadanych organi-
zmów rosnà wraz ze wzrostem ryb. Larwy bolenia o d∏ugoÊci
10,5–16,5 mm ˝ywi∏y si´ wrotkami, skorupiakami ró˝nej wiel-
koÊci i larwami owadów. Przy d∏ugoÊci 25 mm larwy bolenia
preferujà Copepoda and Cladocera. Narybek bolenia od˝ywia
si´ g∏ównie zooplanktonem i larwami owadów. Narybek o d∏u-
goÊci 36–93 mm od˝ywia∏ si´ w Zbiorniku Zegrzyƒskim g∏ów-
nie narybkiem p∏oci i owadami zbieranymi z powierzchni wo-
dy. Ryby dwuletnie sà ju˝ typowymi drapie˝nikami. W Zbiorni-
ku Zegrzyƒskim bolenie o d∏ugoÊci od 26 do 49 cm prefero-
wa∏y ryby (g∏ównie p∏oç 0+). Zjada∏y tak˝e okonia 0+, kara-
sia i ciernika. D∏ugoÊç zjadanych ofiar waha∏a si´ od 20 do 70
mm. W maju stwierdzono w ich pokarmie du˝e iloÊci Diptera.
W WiÊle bolenie ˝erowa∏y na uklei, kie∏biu, p∏oci i kleniu. We-
d∏ug Pliszki i in. (1951) ryby znaleziono w pokarmie 58% bo-
leni z Wis∏y. Rozmiar ryb zjadanych przez bolenie nie przekra-
cza 14 cm (Horoszewicz, 1964). Du˝e osobniki bolenia,
oprócz ryb, mogà chwytaç ̋ aby, ma∏e ssaki i m∏ode ptaki wod-
ne. Boleƒ jest drapie˝nikiem dziennym. Jego najwi´ksza ak-
tywnoÊç przypada na lato, przy temperaturach wody 15–23ºC.
Zwykle poluje w strefie lotycznej, chocia˝ w Warcie stwierdza-
no jego obecnoÊç na p∏yciznach i nad ∏achami rzecznymi.

Cechy ekologiczne 

Siedliska
Boleƒ jest s∏odkowodnà rybà karpiowatà, zasiedlajàcà
g∏ównie wody p∏ynàce. Jest odporny na zasolenie ba∏tyc-
kich zalewów. Spotykany w wodach s∏onawych, w ujÊciach
rzek i lagunach. Wyst´puje w niektórych du˝ych i ma∏ych
jeziorach po∏àczonych z rzekami. Po przegrodzeniu wielu
europejskich rzek zaporami boleƒ zasiedli∏ szereg zbiorni-
ków zaporowych, gdzie czasami jest bardziej liczny ni˝
w rzekach. Typowym biotopem bolenia sà nizinne wody
p∏ynàce. Zwykle ryba zasiedla stref´ lotycznà, pozostajàc
w otwartych i widocznych miejscach ko∏o ujÊç, dop∏ywów
lub poni˝ej kaskad.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
1130 – ujÊcia rzek (estuaria) (Cor. 13.2)
1150 – zalewy i jeziora przymorskie (laguny) (Cor. 21)
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze

zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (Cor. 22.13)
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏o-

sieniczników Ranunculion fluitantis (Cor. 24.4)

Rozmieszczenie geograficzne

Boleƒ wyst´puje w Europie na wschód od Renu, w zlewi-
skach mórz Pó∏nocnego, Ba∏tyckiego, Czarnego i Kaspij-
skiego. Nie wyst´puje we Francji, Holandii, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii i Danii.
W Polsce zasiedla wszystkie du˝e rzeki. W WiÊle wyst´puje od
jej karpackich dop∏ywów do ujÊcia. Wyst´puje w Dunajcu, Sa-
nie, TyÊmienicy, Biebrzy, Drw´cy, Brdzie i w Warcie. Jest znany
ze Zbiornika Zegrzyƒskiego, z mazurskich i pomorskich jezior
po∏àczonych z rzekami oraz z zalewów Szczeciƒskiego i Wi-
Êlanego. We wszystkich miejscach wyst´puje doÊç rzadko.
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Status gatunku
Dyrektywa Unii Europejskiej „Siedliska–Fauna–Flora”:
Aneks II i V;
Konwencja Berneƒska: Aneks III;
Lista Natura 2000: Aneks 2 DS;
Traktat o przystàpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru,
¸otwy, Litwy, W´gier, Malty, Polski, S∏owenii i S∏owacji do
Unii Europejskiej: Aneks IV;
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Gosp. ˚ywnoÊciowej
(DzU Nr 133, poz. 151 z dn. 14.06.1985): Wymiar
ochronny: 40 cm;
Kod IUCN: Polska: DD.

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych

Na obszarach chronionych Polski wyst´puje jedynie nie-
wielka cz´Êç populacji. Gatunek znajduje si´ na liÊcie zwie-
rzàt Unii Europejskiej, których ochrona wymaga wyznacze-
nia specjalnych obszarów ochrony (Dyrektywa „Siedli-
ska–Fauna–Flora” Aneks II). W oparciu o Dyrektyw´ Siedli-
skowà w obszarach proponowanych do sieci Natura 2000
wytypowano 27 obszarów wyst´powania gatunku. Wyst´-
puje on, miedzy innymi, na terenie Biebrzaƒskiego Parku
Narodowego oraz na terenie szeregu ostoi planowanych
w dolinach Odry i Wis∏y (dolina Liwca) i Pas∏´ki.

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

Rozwój i stan populacji
W latach wczeÊniejszych boleƒ by∏ ∏owiony w du˝ych iloÊciach.
W czasie ostatnich dwóch wieków straci∏ znaczenie gospodar-
cze w wielu wodach Europy. Na poczàtku XX wieku bolenie ∏o-
wione w WiÊle mia∏y d∏ugoÊç do 100 cm i mas´ do 10 kg. W la-
tach 1952–1966 Êredni roczny po∏ów bolenia stanowi∏ 3,2%
po∏owów ca∏kowitych. Ârednia d∏ugoÊç ryb ∏owionych w rzece
waha∏a si´ od 30 do 70 cm, a ich masa od 450 do 5500 g.
W Warcie i Noteci udzia∏ bolenia w po∏owach stanowi∏ od 2,1
do 4,2%. W Zbiorniku Zegrzyƒskim w latach 1965–1970 boleƒ
stanowi∏ 2,3–3,8% po∏owów ca∏kowitych, a w 1981 roku jego
udzia∏ spad∏ do 0,02%. Szczególnie wysokie po∏owy bolenia
notowano w Zbiorniku Rzeszowskim. W latach 1979–1981 sta-
nowi∏y one Êrednio 18,53% po∏owów ca∏kowitych. Minimalny
rozmiar ∏owionych ryb waha si´ od 22 do 40 cm. W zale˝no-
Êci od poziomu eksploatacji struktura populacji bolenia mo˝e
byç zdominowana przez ró˝ne grupy wiekowe. W Zbiorniku
Pierzchalskim struktura populacji jest zdominowana przez
osobniki w wieku 4–7 lat. W WiÊle, gdzie ryby intensywnie
wy∏awiano, wi´kszoÊç osobników by∏a w wieku od 3 do 6 lat.
Aktualnie znaczenie gospodarcze bolenia jest niewielkie,
w zwiàzku z zanieczyszczeniem rzek i brakiem eksploatacji
rybackiej w wi´kszoÊci z nich. Wydaje si´ ˝e niezale˝nie od
roli gospodarczej, znaczenie ekologiczne bolenia jest aktu-

alnie niewystarczajàco docenione. Ze wzgl´du na drapie˝-
ny tryb ˝ycia ryba odgrywa wa˝nà rol´ regulacyjnà w wie-
lu zmieniajàcych si´ biocenozach. Równie˝ jako interesujà-
cy obiekt w´dkarski jest cennym gatunkiem dla w´dkar-
stwa w Polsce i w wielu krajach Europy.

Potencjalne zagro˝enia
Zabudowa rzek: konstrukcje do nawigacji i urzàdzenia hy-
droelektryczne bez przep∏awek (blokowanie dost´pu do
tarlisk i przemieszczania si´ ryb w Êrodowisku wodnym),
regulacja koryt rzecznych, melioracje dolin rzecznych, ob-
ni˝anie poziomu wód gruntowych, eksploatacja ˝wiru.
Degradacja Êrodowiska rzecznego w wyniku zanieczysz-
czenia Êciekami bytowymi i przemys∏owymi.
Izolacja populacji lokalnych w wyniku fragmentacji sie-
dlisk, ograniczona baza pokarmowa w wyniku wygini´cia
licznych ryb rzecznych stanowiàcych pokarm bolenia.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Odtworzyç zniszczone cieki i zadbaç o przywrócenie równo-
wagi ekologicznej, uwzgl´dniajàcej wyst´powanie bolenia
w jego naturalnych Êrodowiskach. Zakazaç zmiany stosun-
ków wodnych (obni˝ania poziomu wód gruntowych), pro-
stowania i obudowywania cieków, eksploatacji ˝wiru z ko-
ryt rzecznych, obni˝ania dna cieków, likwidacji starorzeczy.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Doprowadziç, tam, gdzie to jest niezb´dne, do introdukcji
gatunku do Êrodowisk rzecznych w oparciu o opracowane
technologie sztucznego rozrodu i wychowu materia∏u zary-
bieniowego bolenia.

Propozycje wzgl´dem populacji
Poprawiç lub zbudowaç od nowa systemy urzàdzeƒ po-
zwalajàcych na przekraczanie lub omijanie budowli in˝y-
nierskich blokujàcych w´drówki ryb. Zaleciç ochron´ staro-
rzeczy i zbiorników b´dàcych pozosta∏oÊciami dawnego
koryta rzek, utrzymywanie odpowiedniego typu dna i brze-
gów z zadrzewieniami i zakrzewieniami.
Dzia∏ania zmierzajàce do odtworzenia populacji bolenia w rze-
kach powinny byç skoordynowane z programami dotyczàcymi
odtwarzania populacji innych ryb, w celu zapewnienia gatunko-
wi w∏aÊciwej bazy pokarmowej, niezb´dnej dla jego przetrwania.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

W ostatnich latach obserwuje si´ rosnàce zainteresowanie
boleniem jako obiektem akwakultury ukierunkowanej na
restytucje gatunku (conservational aquaculture). Opraco-
wano technologi´ sztucznego rozrodu i wychowu materia-
∏u zarybieniowego bolenia, metod´ kriokonserwacji nasie-
nia ryb oraz podj´to szereg udanych introdukcji gatunku
do jezior mazurskich. Dzia∏ania te powinny byç kontynu-
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owane w ramach lokalnych lub krajowych programów,
zmierzajàcych do odbudowy ichtiofauny rzek.
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