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Misgurnus fossilis 
(Linnaeus, 1758)

Piskorz

ryby, karpiokszta∏tne, 
kozowate

Opis gatunku

Cia∏o wyd∏u˝one, lekko sp∏aszczone z boków, pokryte
drobnà ∏uskà ukrytà w skórze. G∏owa jest ma∏a, jej d∏ugoÊç
nie przekracza 15% d∏ugoÊci cia∏a. Otwór g´bowy dolny,
ma∏y, otoczony mi´sistymi wargami i pi´cioma parami wà-
sików. Dwie pary znajdujà si´ na górnej wardze, trzecia
para, podobnej d∏ugoÊci, le˝y w kàcikach ust, a dwie naj-
krótsze wyrastajà z dolnej wargi. Oczy ma∏e, po∏o˝one wy-
soko na g∏owie. WysokoÊç cia∏a mieÊci si´ od 6 do 9 razy
w jego d∏ugoÊci. Linia boczna nie jest widoczna. P∏etwa
grzbietowa po∏o˝ona jest nad p∏etwami brzusznymi. Kolec
podoczny niewyczuwalny. Cia∏o piskorza jest koloru ˝ó∏ta-
wego, oliwkowo˝ó∏tego, brunatno˝ó∏tego. Wzd∏u˝ boków
cia∏a od pokryw skrzelowych do nasady p∏etwy ogonowej
ciàgnie si´ szeroki ciemnobràzowy pas. Podobne pasy po-
krywajà grzbiet i brzuszne partie cia∏a. Czasami nie mo˝-
na ich odró˝niç, gdy˝ sà s∏abo widoczne. Barwa cia∏a pi-
skorza zale˝y od Êrodowiska, w jakim przebywa. Z regu∏y
grzbiet cia∏a i pasy na bokach sà koloru od ciemnobràzo-
wego do czerwonobràzowego. G∏owa, brzuch i p∏etwy po-
kryte wieloma plamkami. P∏etwy sà koloru brudno˝ó∏tego.
Cia∏o pokrywa warstwa Êluzu. Piskorz ˝yje zwykle do 6 lat
i rzadko osiàga d∏ugoÊç cia∏a ponad 250 mm, maksymal-
nie do 300 mm. W pierwszych czterech latach ˝ycia pi-
skorz roÊnie szybciej i przyrasta Êrednio po 40 mm. Nazwa
zwiàzana jest z rodzajem dêwi´ku, jaki wydobywa si´ z pi-
skorza wzi´tego do r´ki, gdy pod wp∏ywem ucisku uchodzi
z jelita powietrze.
WartoÊci cech przeliczalnych:
D III–IV (V)/ 5–7; A III–V/(4)5–6; P I/8–11(13); V II/5–6(7)

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Ze wzgl´du na du˝à zmiennoÊç ubarwienia mo˝e byç po-
mylony ze Êlizem (Barbatula barbatula). Przy bli˝szym
przyjrzeniu si´ widaç charakterystyczne ró˝nice, tzn. Êliz
ma 3 pary wàsików, a piskorz 5 par oraz u Êliza jest wi-
doczna wyraêna linia naboczna, której brak u piskorza.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Do najcz´Êciej wymienianych cech dymorfizmu p∏ciowego
samców piskorza nale˝à: charakterystyczne zgrubienia na
bokach cia∏a za p∏etwà grzbietowà, trójkàtny kszta∏t p∏etw
piersiowych, pogrubiony pierwszy mi´kki promieƒ tej p∏e-
twy i jej wi´ksza d∏ugoÊç. Samice majà p∏etwy piersiowe
zaokràglone, dorastajà te˝ do wi´kszych rozmiarów ni˝
samce. Piskorze dojrzewajà w drugim roku ˝ycia. Tar∏o ma
miejsce od kwietnia do czerwca, zaczyna si´, gdy woda
osiàgnie temperatur´ oko∏o 16–20ºC i trwa 2–5 godzin.
Osobniki przyst´pujàce do rozrodu majà cia∏o jaskrawiej
zabarwione. Przednie brzegi p∏etw parzystych i wàsiki sam-
ców sà czerwonawe. W czasie gry tar∏owej para piskorzy
szybko si´ porusza, od czasu do czasu ryby splatajà si´
w uÊcisku, po chwili odp∏ywajà od siebie i ∏àczà si´ ponow-
nie. P∏odnoÊç absolutna samic o masie cia∏a od 66 do
117 g waha si´ od 15 980 do 25 864 ziaren ikry. Âred-
nio przypada 250 jaj na 1 gram masy cia∏a dojrza∏ej sa-
micy. Jaja sà sk∏adane na roÊlinach wodnych lub na muli-
stym dnie. Jaja piskorzy sà drobne, po nap´cznieniu osià-
gajà Êrednic´ 1,7–1,9 mm. Wykluwanie larw zaczyna si´
po oko∏o 48 godzinach od momentu zap∏odnienia. Wyklu-
wajàce si´ larwy przyczepiajà si´ do roÊlin za pomocà wy-
dzieliny gruczo∏ów cementowych na g∏owie. Tak przyklejo-
ne przebywajà do wyczerpania si´ zapasów woreczka ˝ó∏t-
kowego. Larwy piskorza sà przystosowane do znoszenia
niedoborów tlenowych. Po oko∏o 40 godzinach od wyl´gu
wykszta∏cajà skrzela zewn´trzne, a przed uformowaniem
si´ skrzeli wewn´trznych funkcje oddechowe pe∏nià tak˝e
p∏etwy piersiowe, pokryte na wewn´trznej stronie g´stà sie-
cià naczyƒ krwionoÊnych.
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AktywnoÊç
Piskorz preferuje siedliska w∏aÊciwie ma∏o dost´pne dla in-
nych ryb. ˚yje w pobli˝u dna, mo˝e zagrzebywaç si´ w mu-
le w momencie zagro˝enia. Tak˝e podczas dnia piskorze le-
˝à zagrzebane w mule. Dzi´ki mo˝liwoÊci oddychania jelito-
wego piskorz jest rybà odpornà na ma∏à zawartoÊç tlenu
w wodzie. Gorsze warunki tlenowe nie zmuszajà piskorza do
wykonywania szybszych ruchów wieczek skrzelowych, jak
czynià to inne ryby, tylko cz´Êciej podp∏ywa pod powierzch-
ni´ i po∏yka powietrze. Powietrze przechodzàc przez bogato
unaczynione partie jelita, oddaje tlen, nast´pnie zu˝yte po-
wietrze jest usuwane przez odbyt. Podobnie w przypadku
okresowego braku wody w zbiorniku ryba zagrzebuje si´
w mule i wykorzystuje powietrze atmosferyczne do oddycha-
nia. Piskorze reagujà na zmiany ciÊnienia atmosferycznego.
Gdy spada, sà zaniepokojone i podp∏ywajà ku górze.

Sposób od˝ywiania
Wyl´g piskorza jeszcze przed wyczerpaniem zapasów wo-
reczka ˝ó∏tkowego zaczyna aktywnie si´ od˝ywiaç. Piskorze
wykrywajà po˝ywienie za pomocà wàsików, a dok∏adniej
receptorów, które si´ na nich znajdujà. Zjadajà ma∏e bez-
kr´gowce denne: larwy muchówek (Diptera), skorupiaki
(Crustacea), mi´czaki (Mollusca) oraz detrytus.

Cechy ekologiczne

Siedliska
Zasiedla wody stojàce i wolno p∏ynàce, p∏ytkie, zanikajà-
ce jeziora, drobne, muliste Êródpolne zbiorniki, starorze-
cza, kana∏y, a nawet rowy melioracyjne. Rol´ naturalnych
siedlisk piskorza mogà pe∏niç stawy karpiowe, w których
znajduje w∏aÊciwe warunki bytowe. W niewielkich stru-
mieniach Polski Êrodkowej piskorz preferuje cieki o piasz-
czystym dnie, szybkoÊci nurtu 0,3–0,5 m/s i pH 6,9–8,0.
W uregulowanych ciekach cz´sto wyst´puje mi´dzy faszy-
nà a brzegiem.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wod-

ne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3160 – naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-

niczników Ranunculion fluitantis

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´puje w Europie od rzeki Loary na zachodzie po do-
rzecze Wo∏gi na wschodzie. Brak go w Wielkiej Brytanii,
Skandynawii, na Pó∏wyspie Pirenejskim, Apeniƒskim i Ba∏-
kaƒskim oraz w dop∏ywach rzek uchodzàcych do Morza
Âródziemnego, Adriatyckiego, Egejskiego i Arktycznego.

Mapa rozmieszczenia w Polsce
Obszar Polski znajduje si´ w centrum zasi´gu wyst´powa-
nia tego gatunku. W Polsce piskorz dawniej by∏ bardzo po-
spolity, szczególnie na wschodnich terenach. Obecnie na-
dal zasiedla niemal wszystkie systemy rzek nizinnych, jed-
nak nigdzie nie jest liczny, a ponadto wykazuje tendencje
spadkowe. Najcz´Êciej jest od∏awiany w stawach karpio-
wych lub w ich pobli˝u. W wodach otwartych najliczniejsze
populacje zosta∏y stwierdzone w dorzeczu Bugu i Narwi.
Na za∏àczonej mapie przedstawiono wszystkie miejsca wy-
st´powania potwierdzone po 1975 roku.

Status gatunku

Dyrektywa „Siedliska–Fauna–Flora”: Za∏àczniki II i IV.
Konwencja Berneƒska: Za∏àcznik III.
Ryba obj´ta ochronà gatunkowà na terenie ca∏ej Polski i ze
wzgl´du na zanikanie umieszczona w Polskiej Czerwonej
Ksi´dze Zwierzàt.
Ocena IUCN: Êwiat – zagro˝one (EN); Polska – bliskie za-
gro˝enia (NT).

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Na obszarach chronionych wyst´puje cz´Êç polskich popu-
lacji piskorza. Obszary w miar´ cz´stego wyst´powania
omawianego gatunku obejmujà nast´pujàce parki naro-
dowe: Biebrzaƒski, Narwiaƒski, Poleski, Roztoczaƒski.

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

Rozwój i stan populacji
Jeszcze do po∏owy XX wieku by∏a to jedna z najpospolitszych
ryb w Polsce, którà mo˝na by∏o z∏owiç niemal w ka˝dym ro-
wie, mokradle czy przydomowej sadzawce, a na targach
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miejskich sprzedawano suszone piskorze. Z powodu du˝ej
zawartoÊci t∏uszczu u˝ywano ich do oÊwietlania izb. Ryba
stanowi∏a wówczas knot i paliwo jednoczeÊnie. Piskorze sto-
sowano te˝ jako ˝ywà przyn´t´ w po∏owach na w´dk´ ryb
drapie˝nych. W okresie drugiej po∏owy XX wieku nastàpi∏o
gwa∏towne zanikanie wielu populacji piskorza. Przyczyn´ ta-
kiego stanu rzeczy daje si´ ustaliç doÊç precyzyjnie i Jest nià
sta∏e obni˝anie si´ poziomu wód gruntowych na ca∏ej Nizi-
nie Ârodkowoeuropejskiej, zwiàzane z coraz intensywniejszà
rolniczà i przemys∏owà eksploatacjà gruntów. Osuszanie te-
renów podmok∏ych pod uprawy bàdê zabudow´, cz´sto nie-
uzasadnione drenowanie bagien i zbiorników Êródpolnych,
regulacje rzek po∏àczone z likwidacjà bocznych r´kawów,
zakoli i starorzeczy – wszystko to prowadzi do zanikania na-
turalnych siedlisk piskorza i kurczenia si´ jego przestrzeni
˝yciowej. Dodatkowà przyczynà zanikania tego gatunku by∏
rozwój rolnictwa (stosowanie nawozów i Êrodków ochrony
roÊlin) i przemys∏u, który powoduje zanieczyszczenia i dewa-
stacj´ naturalnych siedlisk piskorza.

Potencjalne zagro˝enia
Jest zagro˝onym gatunkiem ryb kozowatych Cobitidae, zani-
kajàcym, wymagajàcym ochrony polegajàcej g∏ównie na
ochronie naturalnych biotopów. Pomimo ˝e wyst´puje w zde-
cydowanej wi´kszoÊci systemów rzek nizinnych Polski, to rzad-
ko kiedy jest liczny. Zniszczenie Êrodowiska ˝ycia poprzez ob-
wa∏owanie i kanalizacj´ rzek oraz odci´cie starorzeczy od ko-
ryt uniemo˝liwia kontakty mi´dzy lokalnymi populacjami
i mo˝liwoÊci naturalnej restytucji. Grozi to powstaniem izolo-
wanych populacji, które sà bardziej podatne na wygini´cie.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Odtworzyç naturalne po∏àczenia starorzeczy z rzekami.
Ochrona naturalnych, zanikajàcych zbiorników przed me-
lioracjà i zasypywaniem. Rekultywacja sieci rowów meliora-
cyjnych, które wskutek zaniedbaƒ (wyp∏ycenie i zaroÊni´cie)
przesta∏y spe∏niaç rol´ specyficznego Êrodowiska wodnego.
Utrzymaç stabilnoÊç i jakoÊç systemów hydrologicznych
wód p∏ynàcych, poziomów wodonoÊnych i wód stojàcych.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Polityka szczególnej ochrony wraz z planem zarybiania
chronionych u˝ytków wodnych b´dàcych kiedyÊ natural-
nym miejscem wyst´powania piskorza. Wszelkie restytucje
przeprowadzaç za pomocà materia∏u pozyskanego z tej
samej zlewni w celu zachowania czystoÊci genetycznej.
Opracowanie w∏aÊciwych sposobów zarzàdzania zasoba-
mi wyst´pujàcymi w stawach hodowlanych w celu pozyska-
nia wartoÊciowego materia∏u zarybieniowego. Ustalenie
zasad monitoringu gospodarstw stawowych w celu opty-
malnego opracowania zasad ochrony i post´powania z pi-
skorzem w trakcie zabiegów hodowlanych.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Opracowaç standardowà i ∏atwà do powszechnego stoso-
wania metod´ sztucznego rozrodu i podchowu piskorza.
Zbadaç toksycznoÊç najcz´Êciej stosowanych Êrodków ochro-
ny roÊlin i nawozów sztucznych na populacj´ piskorza.
Wyznaczyç pasy ochronne (zakaz stosowania Êrodków
ochrony roÊlin i nawozów) wokó∏ zbiorników stanowiàcych
jeszcze nadal silne mateczniki piskorza.
Opracowaç zalecenia dla rybackich u˝ytkowników wód
(stawy hodowlane) w celu ochrony populacji wyst´pujàcych
w tych sztucznych siedliskach.
OkreÊliç dok∏adne wymagania Êrodowiskowe w celu pra-
wid∏owego typowania siedlisk do restytucji.
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