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1. Wspó∏pracownicy

Koordynacja ca∏oÊci

Ministerstwo Ârodowiska RP, Departament Ochrony Przyro-
dy w ramach Projektu Phare PL/IB/2001/EN/02 „Wdra˝a-
nie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na tere-
nie Polski”.

Cz´Êç ogólna oraz redakcja cz´Êci
szczegó∏owej i aneksów (dzia∏u
„Ryby”)

Prof. dr hab. Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Âródlàdowe-
go im. S. Sakowicza w Olsztynie, Zak∏ad Ryb W´drownych
w Gdaƒsku.
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Wspó∏pracownicy

Autorzy opracowaƒ 

Imi´, nazwisko Miejsce pracy Opracowane
rozdzia∏y

prof. dr hab. Ryszard Bartel Instytut Rybactwa Âródlàdowego Wst´p
Gdansk@infish.com.pl im. S. Sakowicza w Olsztynie, Zak∏ad Ryb Salmo salar

W´drownych, ul. Reduta ˚bik 4, 80-761 Gdaƒsk Redakcja ca∏oÊci
prof. dr hab. Andrzej Bereszyƒski Katedra Zoologii Akademii Rolniczej Wst´p
stobnica@wild.art.pl im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu,
zoologia@au.poznan.pl ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznaƒ
dr hab. Alicja Boroƒ, prof. UW-M Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski Barbus pelopennesius
alibo@uwm.edu.pl Wydzia∏ Biologii, Katedra Zoologii Cobitis taenia

ul. Oczapowskiego 5, Misgurnus fossilis
10-950 Olsztyn Sejewia aurata

prof. dr hab. Tomasz Heese Politechnika Koszaliƒska  Alosa alosa
heese@lew.tu.koszalin.pl Katedra Biologii Ârodowiskowej Alosa fallax

ul. Âniadeckich 2, 75-453 Koszalin Gobio albipinnatus
Gobio kessleri

dr in˝. Andrzej Kepel Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Wst´p
Andrzej@salamandra.org.pl „Salamandra” 

ul. Szamarzewskiego 11, 660-514 Poznaƒ
prof. dr hab. Ryszard Kolman Instytut Rybactwa Âródlàdowego Acipenser sturio
kolrys@infish.com.pl im. S. Sakowicza w Olsztynie, Zak∏ad Ichtiologii, Acipenser oxyrhynchus

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
prof. dr hab. Andrzej Mamcarz Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski, Aspius aspius
mamcarz@uwm.edu.pl Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rybactwa, 

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, 
ul. Oczapowskiego 5, 10-950 Olsztyn

dr Miros∏aw Przybylski Uniwersytet ¸ódzki,  Rhodeus sericeus amarus
mprzybyl@biol.uni.lodz.pl Katedra Ekologii i Zoologii Kr´gowców, 

ul. Banacha 12/16, 90-237 ¸ódê
dr hab. Janusz Terlecki, prof. UW-M Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski, Pelecus cultratus
terlecki@uwm.edu.pl Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rybactwa, 

Zak∏ad Ekologii i Hydrobiologii,
ul. Oczapowskiego 5, 10-950 Olsztyn

prof. dr hab. Andrzej Witkowski Uniwersytet Wroc∏awski, Eudomyzon mariae
mami@adm.uni.wroc.pl Muzeum Przyrodnicze, Lampetra fluviatalis

ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wroc∏aw Lampetra planeri
Petromyzon marinus
Hucho hucho
Cottus gobio
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Podzi´kowania

Redaktor tomu sk∏ada serdeczne podzi´kowania wszyst-
kim Autorom za zaanga˝owanie w zebranie, krytycznà
analiz´ i przyst´pnà prezentacj´ aktualnej wiedzy na te-
mat poszczególnych gatunków ryb. Dzi´kujemy pracow-
nikom Projektu PHARE „Wdra˝anie europejskiej Sieci eko-
logicznej Natura 2000 na terenie Polski” – Pani mgr Jo-
annie Strzeleckiej i Panom Emmanuelowi Thiry

i mgr Marcinowi Zalewskiemu za zapewnienie organiza-
cyjnych i finansowych podstaw przygotowania Poradni-
ków oraz udost´pnienie przyk∏adów podobnych opraco-
waƒ wydanych we Francji. Pracownikom Departamentu
Ochrony Przyrody Ministerstwa Ârodowiska – w szczegól-
noÊci Panu Dyrektorowi dr. in˝. Janowi Wróblowi oraz Pa-
nu mgr. Andrzejowi Langowskiemu z Zespo∏u ds. Ochro-
ny Gatunków dzi´kujemy za cenne i inspirujàce uwagi do
pierwszych wersji opracowaƒ.
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dr Jacek Wolnicki Instytut Rybactwa Âródlàdowego im. S. Sakowicza Eupallasella perenurus
jawol@infish.com.pl w Olsztynie, Zak∏ad Gospodarki Stawowej,

ul. G∏ówna 48, ˚abieniec, 05-500 Piaseczno
dr Roman Kujawa Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski,  Aspius aspius
roman.kujawa@uwm.edu.pl Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rybactwa, 

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego,
ul. Oczapowskiego 5, 10-950 Olsztyn

dr hab. Krzysztof Skóra Stacja Morska Uniwersytetu Gdaƒskiego, Alosa alosa
skora@univ.gda.pl ul. Morska 2, 84-150 Hel

Autorzy map i fotografi

imi´, nazwisko Miejsce pracy Ilustracje (ryciny,
mapy, forografie)

dr Roman Kujawa Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski,  Aspius aspius
roman.kujawa@uwm.edu.pl Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rybactwa, 

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego,
ul. Oczapowskiego 5, 10-950 Olsztyn

mgr Jerzy Waluga ul. Profesorska 12/4 Acipenser oxyrhynehus
10-080 Olsztyn /A. sturio

dr Jacek Wolnicki Instytut Rybactwa Âródlàdowego im. S. Sakowicza Gabio albipinnatus
jawol@infish.com.pl w Olsztynie, Zak∏ad Gospodarki Stawowej, Gabio kessleri

ul. G∏ówna 48, ˚abieniec, 05-500 Piaseczno Gobio gobio

Zdj´cia pozosta∏ych gatunków i mapy sà dzie∏em autorów tekstów.
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2. Cz´Êç ogólna

2.1. Przedmiot opracowania

Obszary Natura 2000 to forma ochrony przyrody zupe∏nie
nowa w naszym prawodawstwie, tworzona na podstawie dy-
rektyw Wspólnoty Europejskiej – Dyrektywy 92/43/EWG
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny
i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) i Dyrektywy
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dy-
rektywy Ptasiej), a tak˝e naszej krajowej Ustawy z 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z tymi aktami
prawnymi na obszarach tych ma byç zapewnione trwa∏e ist-
nienie wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. Pra-
wo nie reguluje, w jaki sposób ochrona ta ma byç realizo-
wana. Dopuszcza si´ zarówno normalne gospodarcze wy-
korzystywanie tych terenów i obiektów, jak i ich Êcis∏à, rezer-
watowà ochron´. Przed Wspólnotà i przysz∏ymi pokoleniami
b´dziemy odpowiedzialni za skutecznoÊç tej ochrony, a nie
za szczytne deklaracje czy dobre ch´ci. Nie wystarczy wi´c
uznaç dany teren za obszar Natura 2000. Trzeba tam pew-
ne dzia∏ania podjàç, innych zaniechaç lub je zmodyfikowaç
tak, aby byt chronionego waloru by∏ niezagro˝ony. Skàd jed-
nak lokalne w∏adze czy jednostki nadzorujàce dane obszary
majà wiedzieç, co jest potrzebne dla skutecznej ochrony ga-
tunków i siedlisk, dla których obszary te wyznaczono?

O Poradnikach

Odpowiedzi na te pytania majà udzieliç Poradniki ochrony
siedlisk i Poradniki ochrony gatunków, opracowane z ini-
cjatywy Ministerstwa Ârodowiska w ramach Projektu PHA-
RE nr PL/IB/2001/EN/02 „Wdra˝anie europejskiej Sieci
ekologicznej Natura 2000 na terenie Polski”, realizowane-
go przez Ministerstwo Ârodowiska RP we wspó∏pracy z Mi-
nisterstwem Ekologii i Zrównowa˝onego Rozwoju Republi-
ki Francuskiej. Redakcj´ tych Poradników powierzono eks-
pertom z Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody. Na autorów
poszczególnych rozdzia∏ów wybrano specjalistów zajmujà-
cych si´ w zakresie ochrony przyrody i w swojej pracy ba-
dawczej odpowiednimi grupami gatunków lub siedlisk.
Poradniki te w swoim za∏o˝eniu majà dostarczaç osobom
i instytucjom zaanga˝owanym w ochron´ obszarów Natu-
ra 2000 rzetelnej podstawy informacyjnej, niezb´dnej we
wszystkich dzia∏aniach planistycznych, decyzyjnych, i reali-
zacyjnych, mogàcych mieç wp∏yw na gatunki i siedliska
chronione w ramach sieci. Obj´to wi´c nimi wszystkie wy-
st´pujàce w Polsce typy tzw. siedlisk przyrodniczych oraz
gatunki wymienione w Za∏àcznikach I i II Dyrektywy Siedli-
skowej, a tak˝e wszystkie spotykane w Polsce gatunki pta-
ków wymienione w Za∏àczniku I Dyrektywy Ptasiej i wybra-
ne gatunki ptaków w´drownych, których wyst´powanie by-
∏o brane pod uwag´ przy wyznaczaniu obszarów Natura
2000 na terenie naszego kraju.

Ze wzgl´du na potencjalne znaczenie gospodarcze wskazaƒ
zawartych w tych Poradnikach, w procesie ich tworzenia Mini-
sterstwo Ârodowiska konsultowa∏o ich treÊci z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrekcjà Generalnà Lasów Paƒstwo-
wych, Urz´dami Morskimi, Regionalnymi Zarzàdami Gospo-
darki Wodnej i innymi grupami interesu potencjalnie zaanga-
˝owanymi w realizacj´ zawartych w za∏àcznikach wskazaƒ.
Poniewa˝ znaczna cz´Êç potencjalnych odbiorców tych
Poradników nie ma wykszta∏cenia przyrodniczego, zada-
niem autorów by∏o takie przedstawienie swojej wiedzy,
aby informacje i wskazówki by∏y zrozumia∏e tak˝e dla
nich. Unikano wi´c fachowych okreÊleƒ, a tam, gdzie ich
u˝ycie by∏o konieczne, starano si´ je objaÊniç w tekÊcie
lub w osobnym s∏owniczku. Autorzy Poradników nie mie-
li tak˝e za zadanie przedstawienia ca∏ej wspó∏czesnej
wiedzy na temat omawianych gatunków i siedlisk. Ich ro-
là by∏o dokonanie wyboru najistotniejszych wiadomoÊci
oraz sformu∏owanie mo˝liwie jednoznacznych wskazaƒ
ochronnych. Osoby szczególnie zainteresowane omawia-
nym zagadnieniem mogà dalej poszerzaç swojà wiedz´,
si´gajàc do fachowej literatury, której najwa˝niejsze po-
zycje zestawiono w osobnym spisie (str. 267-276).

Poradnik ochrony ryb – jego
znaczenie dla innych planów
i programów

Poradnik obejmuje 20 gatunków ryb. Sà to wszystkie ga-
tunki uj´te w Za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej, któ-
rych spontaniczne wyst´powanie stwierdzono do tej pory
w obecnych granicach Polski.
Poradnik ten nie ma bezpoÊrednio mocy aktu prawnego,
tak wi´c zawarte w nim wskazania nie sà wià˝àce dla orga-
nów ochrony przyrody, w∏adz samorzàdowych, w∏aÊcicieli
terenów nadzorujàcych obszary Natura 2000 ani dla in-
nych podmiotów, do których jest kierowany. Nie oznacza to
jednak, ˝e wskazania w nim zawarte mogà byç ignorowa-
ne. Przeciwnie – mo˝na przyjàç, ˝e poÊrednio, w powiàza-
niu z innymi aktami prawnymi, majà one du˝e znaczenie
formalne. Wynika to z 3 nast´pujàcych przes∏anek:
• Przede wszystkim powinny byç one wykorzystywane przy

sporzàdzaniu planów ochrony dla poszczególnych ob-
szarów Natura 2000. Zgodnie z art. 29 ustawy o ochro-
nie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. plany te sà ustana-
wiane w drodze rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska, sà
wi´c prawnie wià˝àcymi aktami wykonawczymi.

• JeÊli wskazania z Poradnika zostanà uwzgl´dnione
w planie ochrony obszaru Natura 2000, zgodnie z art.
30 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004
r., stajà si´ automatycznie wià˝àce dla planów ochrony
ustanawianych dla parku narodowego, rezerwatu przy-
rody, parku krajobrazowego oraz planu urzàdzenia la-
su, dotyczàcych danego obszaru Natura 2000.

• Artyku∏y 33–36 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia
2004 r. zabraniajà podejmowania dzia∏aƒ mogàcych
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szkodziç gatunkom i ich siedliskom chronionym na obsza-
rze Natura 2000, a tak˝e ustalajà warunki odst´pstw od
tego zakazu. Ustawa nie precyzuje jednak, jakie dzia∏ania
sà szkodliwe, a jakie mogà przynieÊç korzyÊç. Przy takiej
ocenie nale˝y si´ kierowaç najlepszà aktualnà wiedzà
o poszczególnych gatunkach i ich wymaganiach wzgl´-
dem siedliska. A ta zosta∏a zebrana i przedstawiona m.in.
w niniejszym Poradniku.

Rozdzia∏y Poradników nie zast´pujà ani nie pe∏nià funkcji
krajowych programów ochrony zagro˝onych wygini´ciem
gatunków zwierzàt, które powinny byç tworzone na podsta-
wie art. 57 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004
r. Programy te, jeÊli zostanà pozytywnie zaopiniowane przez
PROP i zaakceptowane przez Ministerstwo Ârodowiska, po-
winny byç traktowane nadrz´dnie w stosunku do wskazaƒ
Poradnika. Wynika to przede wszystkim ze znacznie wi´ksze-
go stopnia ich szczegó∏owoÊci. Przy opracowywaniu rozdzia-
∏ów dotyczàcych poszczególnych gatunków ryb uwzgl´dnia-
no m.in. wskazania zawarte w ju˝ opracowanych progra-
mach restytucji ryb w´drownych. Nie oznacza to jednak, ˝e
nowo opracowywane programy dla poszczególnych gatun-
ków nie powinny byç zbie˝ne ze wskazaniami zawartymi
w Poradniku. Wynikaç to jednak powinno z tego, ˝e wszyst-
kie one sà opracowywane na podstawie tej samej – najlep-
szej aktualnie – wiedzy.
Wskazania zawarte w niektórych rozdzia∏ach uwzgl´dnia-
jà programy lub Action plans przyj´te dla poszczególnych
gatunków na szczeblu ponadkrajowym, w ramach kon-
wencji i porozumieƒ mi´dzynarodowych. Dotyczy to ∏oso-
sia (Salmon Action Plan).

2.2. Uk∏ad poradnika
Ka˝dy z gatunków zosta∏ omówiony wed∏ug okreÊlone-
go schematu. Przedstawiono jego charakterystyk´, pod-
kreÊlajàc cechy u∏atwiajàce identyfikacj´, jego biologi´,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem zagadnieƒ dotyczàcych
reprodukcji, a tak˝e ekologi´, ze zwróceniem uwagi na
wymagania siedliskowe i specyfik´ lokalnych warun-
ków. Omówiono krótko powiàzania socjalne gatunku
i najwa˝niejsze typy siedlisk, z którymi jest zwiàzany
(z osobnym uwzgl´dnieniem siedlisk chronionych na
mocy Dyrektywy Siedliskowej). Przedstawiono na ma-
pach i omówiono rozmieszczenie gatunków na terenie
Polski, ich status w skali kraju oraz dynamik´ populacji.
DoÊç obszernie przedstawiono zagro˝enia oraz propo-
zycje dzia∏aƒ ochronnych. Zasugerowano podj´cie eks-
perymentów naukowych lub realizacj´ programów ba-
dawczych, które mog∏yby s∏u˝yç przetrwaniu tych wa˝-
nych w skali Europy zwierzàt.
W dalszej cz´Êci Poradnika znaleêç mo˝na wyjaÊnienie
trudniejszych terminów stosowanych w tekÊcie oraz odpo-
wiednie dane bibliograficzne. Oprócz „S∏ownika” zamiesz-
czono te˝ indeks nazw gatunków. Na zakoƒczenie przed-
stawiono odniesienia do Dyrektywy Siedliskowej: stosowa-

ne w Za∏àczniku I kody liczbowe dla wymienionych w tek-
Êcie typów siedlisk przyrodniczych oraz wykaz kodów ga-
tunków roÊlin i zwierzàt zawartych w Za∏àczniku II.

2.3. Zbiór i opracowanie
danych o wyst´pujàcych
w Polsce gatunkach wa˝nych
w skali Europy, zawartych
w Za∏àczniku II Dyrektywy
Siedliskowej

Zasada opracowania syntetycznego

Przedstawione przez specjalistów opisy gatunków zosta∏y
przekazane do konsultacji zarówno naukowcom, jak i oso-
bom zawodowo zajmujàcym si´ zagadnieniami ochrony
przyrody. Dzi´ki temu skorzystano z doÊwiadczeƒ wielu
specjalistów.

Szczegó∏owe informacje o gatunku

Prezentujàc gatunek, w pierwszej kolejnoÊci przedstawiono je-
go nazw´ naukowà uzupe∏nionà skrótem nazwiska autora,
który pierwszy go opisa∏. W dalszej kolejnoÊci podano nazw´
polskà oraz przynale˝noÊç systematycznà – gromad´, rzàd
i rodzin´. W przypadku niektórych gatunków podano tak˝e
najcz´Êciej u˝ywane synonimy. Przy nazwie umieszczono te˝
kod Unii Europejskiej przypisany do danego gatunku (np.
1106 – Salmo salar). JeÊli gatunek ma charakter „prioryteto-
wy” w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej, jego numer opa-
trzono gwiazdkà (*) i dopiskiem „gatunek priorytetowy”.

Opis gatunku – cechy diagnostyczne
Punkt ten zawiera ogólny opis cech charakteryzujàcych da-
ny gatunek i umo˝liwiajàcych jego rozpoznanie: wielkoÊç,
mas´ cia∏a, pokrój, barw´ a czasami tak˝e inne cechy.
Opisowi towarzyszy zdj´cie, ma ono jednak wy∏àcznie cha-
rakter poglàdowy i nie przedstawia wszystkich charaktery-
stycznych cech kluczowych.
W opisie podano jedynie najwa˝niejsze cechy. Rozpozna-
wanie niektórych gatunków ryb – np. ∏ososi – wymaga cz´-
sto specjalistycznej wiedzy i doÊwiadczenia. Szczegó∏owe
wskazówki, ryciny i zdj´cia omawianych gatunków zainte-
resowany czytelnik znajdzie w licznych pozycjach literatury
fachowej wymienionych w Bibliografii.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki przy identyfikacji
Zwrócono uwag´ na mo˝liwoÊç pomylenia opisywane-
go gatunku z innymi, podobnymi do niego (∏osoÊ –
troç). W opisie wskazano cechy wyglàdu odró˝niajàce
te gatunki. Zwrócono te˝ uwag´ na ewentualne ró˝nice
dotyczàce ich ekologii lub zasi´gów, mogàce stanowiç
wskazówk´ przy identyfikacji.
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Cechy biologiczne
Przedstawiono podstawowe informacje dotyczàce biologii
rozmna˝ania: wiek osiàgania dojrza∏oÊci p∏ciowej, okres
godowy, miejsce rozrodu. Opisano aktywnoÊç w cyklu
rocznym oraz sposoby od˝ywiania.

Charakterystyka ekologiczna
W tym punkcie omówiono dane z zakresu autekologii ga-
tunku, czyli jego zwiàzków ze Êrodowiskiem, w którym wy-
st´puje. Opisano typy ekosystemów, w których bytuje. Wy-
kazano mo˝liwoÊç restytucji gatunku, który wyginà∏ (∏osoÊ).
Zwrócono uwag´ na negatywny wp∏yw prac regulacyjnych
w rzekach, likwidacje zakoli, prace melioracyjne w kory-
tach rzecznych, pozyskiwanie piasku i ˝wiru w rzekach,
a zw∏aszcza przegradzanie rzek i potoków uniemo˝liwiajà-
cych dotarcie gatunkom w´drownym na tarliska.
Osobne miejsce poÊwi´cono na wymienienie typów sie-
dlisk przyrodniczych wa˝nych dla tych gatunków, które
zgodnie z Dyrektywà Siedliskowà tak˝e powinny byç chro-
nione w ramach sieci Natura 2000. Poniewa˝ siedliska te
sà opisane w osobnych Poradnikach, zainteresowany czy-
telnik znajdzie bez trudu dodatkowe informacje o sposo-
bach ochrony w∏aÊciwych dla tego typu obszarów. Nale˝y
zaznaczyç, ˝e w opisach tych podano jedynie najwa˝niej-
sze lub najbardziej wra˝liwe, a nie wszystkie rodzaje sie-
dlisk, w których opisywane gatunki wyst´pujà. Dotyczy to
zw∏aszcza tzw. gatunków eurytopowych, czyli zajmujàcych
szeroki wachlarz rozmaitych siedlisk.

Rozmieszczenie geograficzne
Przedstawiono zwi´z∏à charakterystyk´ wyst´powania gatunku
na Êwiecie. Krótko opisano równie˝ wyst´powanie gatunku
w Polsce, przedstawiajàc je dodatkowo na poglàdowej map-
ce, na tle sieci wi´kszych rzek. Poniewa˝ stopieƒ poznania roz-
mieszczenia niektórych gatunków ryb (np. kozy z∏otawej) jest
wcià˝ niewystarczajàcy, a w przypadku niektórych gatunków
obserwujemy zmiany zachodzàce w granicach zajmowanych
obszarów, mapki te nale˝y traktowaç nie jako bezwzgl´dne
wskazanie miejsc, w których mo˝emy spotkaç dany gatunek,
ale jedynie odzwierciedlenie naszej obecnej wiedzy o roz-
mieszczeniu populacji danego gatunku na terenie Polski.
W tym punkcie wymieniono tak˝e (niekoniecznie w spo-
sób wyczerpujàcy) wa˝niejsze obszary, na których gatu-
nek lub jego siedlisko podlegajà prawnej ochronie:
w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, re-
zerwatach przyrody itp.

Status gatunku
W tym punkcie opisano sytuacj´ prawnà gatunku oraz ofi-
cjalnà ocen´ stanu jego zagro˝enia. Uwzgl´dniono nast´-
pujàce informacje:

PRAWO MI¢DZYNARODOWE – obecnoÊç gatunku w na-
st´pujàcych aktach prawa mi´dzynarodowego:
• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europej-

skiej oraz ich siedlisk, z dnia 19 wrzeÊnia 1979 r. – tzw. Kon-
wencja Berneƒska (Za∏àcznik II zawiera gatunki fauny, które
powinny podlegaç Êcis∏ej ochronie prawnej. Za∏àcznik III –
gatunki zwierzàt, których eksploatacja powinna byç regulo-
wana przepisami tak, aby ich populacje nie by∏y zagro˝one).

• Konwencja o ochronie w´drownych gatunków dzikich zwie-
rzàt, z dnia 23 VI 1979 r. – tzw. Konwencja Boƒska (Za∏àcz-
nik I – Zagro˝one gatunki w´drowne, w stosunku do któ-
rych Strony Porozumienia podejmà starania w celu: ich
ochrony; odtworzenia ich siedlisk (jeÊli jest to konieczne do
zapobie˝enia groêbie zag∏ady tego gatunku); zapobiega-
nia, usuwania, równowa˝enia lub minimalizowania utrud-
nieƒ w ich w´drówkach, zapobiegania, zmniejszania lub
kontrolowania czynników stanowiàcych dla nich zagro˝e-
nie. Za∏àcznik II – gatunki w´drowne posiadajàce nieko-
rzystny stan zachowania, co do których istnieje potrzeba za-
warcia mi´dzynarodowych porozumieƒ w celu ich ochrony
i kontroli, jak równie˝ te, których stanowi zachowania znacz-
nà korzyÊç mog∏aby przynieÊç wspó∏praca mi´dzynarodowa
nawiàzana drogà porozumienia mi´dzynarodowego).

• Konwencja o mi´dzynarodowym handlu dzikimi zwie-
rz´tami i roÊlinami gatunków zagro˝onych wygini´ciem
(CITES), z dnia 3 marca 1973 r. – tzw. Konwencja Wa-
szyngtoƒska (Za∏àczniki I – zawiera spis gatunków za-
gro˝onych, którymi mi´dzynarodowy handel jest
w przypadku stron konwencji zakazany. Za∏àcznik II –
gatunki, którymi handel jest dozwolony, ale wy∏àcznie
na okreÊlonych zasadach, w po∏àczeniu z odpowiedni-
mi Êwiadectwami – nale˝à tutaj gatunki, które mogà
staç si´ zagro˝one wygini´ciem, jeÊli handel nimi nie
b´dzie podlega∏ Êcis∏emu monitoringowi. Za∏àcznik III –
gatunki zg∏oszone jednostronnie przez poszczególne
strony CITES, które zdaniem zg∏aszajàcego wymagajà
wspólnych, wraz z innymi sygnatariuszami Konwencji,
dzia∏aƒ w celu monitorowania handlu nimi).

• Rozporzàdzenie Komisji (Wspólnoty Europejskiej)
Nr 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regula-
cji handlu nimi (Rozporzàdzenia WE dotyczà gatunków
sklasyfikowanych w czterech za∏àcznikach, z których Za-
∏àczniki A, B i C w du˝ej mierze odpowiadajà Za∏àczni-
kom CITES I, II i III, ale równie˝ zawierajà gatunki
niesklasyfikowane w Za∏àcznikach CITES. Cz´Êç gatun-
ków, które sklasyfikowane sà w Za∏àczniku II CITES, znaj-
duje si´ w Za∏àczniku A Rozporzàdzenia, co oznacza
bardziej restrykcyjnà ochron´. Za∏àcznik D, który nie ma
swojego odpowiednika w Konwencji Waszyngtoƒskiej,
zawiera gatunki, dla których monitoruje si´ poziomy ich
importu. Rozporzàdzenia WE regulujà zasady transpor-
tu, posiadania, znakowania i sprzeda˝y okreÊlonych ga-
tunków – nie tylko w skali mi´dzynarodowej, ale tak˝e
na rynkach krajowych i wspólnotowym).

• Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 ro-
ku w sprawie s∏odkich wód wymagajàcych ochrony lub
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poprawy dla zachowania ˝ycia ryb.
• Zalecenie HELCOM 19/2 Komisji Ochrony Ârodowiska

Morskiego Morza Ba∏tyckiego przyj´ta 26 marca 1998
roku. Ochrona i poprawa populacji dzikiego ∏ososia
(Salmo salar L.) w obszarze Morza Ba∏tyckiego.

PRAWO KRAJOWE – rygory ochrony gatunkowej wprowa-
dzone na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz Rozporzàdzenie
Ministra Ârodowiska z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. (DzU Nr
220, poz. 2237) w sprawie gatunków dziko wyst´pujàcych
zwierzàt obj´tych ochronà:
• ochrona Êcis∏a – Êcis∏a ochrona gatunkowa, zgodna z de-

finicjà zawartà w cytowanej wy˝ej ustawie, symbol (1) do-
tyczy gatunków, których potrzeby ochrony sà nadrz´dne
wobec jakichkolwiek potrzeb gospodarczych, symbol (2)
dotyczy gatunków, które wymagajà ochrony czynnej;

• ochrona cz´Êciowa – cz´Êciowa ochrona gatunkowa,
zgodna z definicjà zawartà w cytowanej wy˝ej ustawie
(wobec ˝adnego z gatunków obj´tych ochronà cz´Êcio-
wà, opisywanych w Poradniku, nie dopuszcza si´ pozyski-
wania do celów gospodarczych;

• przepisy rybackie – Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nr 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. w spra-
wie po∏owu ryb oraz warunków chowu i po∏owu innych or-
ganizmów ˝yjàcych w wodzie (DzU Nr 138). Ustawa z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (DzU Nr 21,
poz. 91), tekst ujednolicony z dnia 26 kwietnia 1999 (DzU
Nr 66, poz. 750, z póêniejszymi zmianami).

KATEGORIE IUCN – ocena skali zagro˝enia podana w na-
st´pujàcych dokumentach:
• Czerwona lista IUCN – podano aktualnà (w chwili

wydawania Poradnika) kategori´ gatunku w 2003 r.
Red List of Threatened Species, udost´pnianà przez
The IUCN Species Survival Commission w internecie,
pod adresem www.redlist.org. W nawiasie podano
rok, w którym po raz ostatni zrewidowano kategori´
danego gatunku.

• Polska czerwona lista – kategoria wg Czerwonej listy
zwierzàt ginàcych i zagro˝onych w Polsce (G∏owaciƒ-
ski 2002);

• Polska czerwona ksi´ga – kategoria wg Polskiej czerwo-
nej ksi´gi zwierzàt – kr´gowce (G∏owaciƒski 2001).

We wszystkich listach stosowano kategorie zagro˝enia
ustalone przez IUCN. System tych kategorii ulega ciàg∏ej
ewolucji i doskonaleniu.
Znaczenie przypisywane poszczególnych kategoriom w j´-
zyku Polskim jest nast´pujàce:
EX – (extinct) gatunki ca∏kowicie wymar∏e i prawdo-

podobnie wymar∏e (na Polskiej czerwonej li-
Êcie – tak˝e w odniesieniu do gatunków wy-
mar∏ych tylko w Polsce)

EXP – (extinct in Poland) gatunki wymar∏e w Polsce
EW – (extinct in the wild) gatunki wymar∏e na wolnoÊci
CR – (critically endangered) gatunki skrajnie zagro˝one

EN – (endangered) gatunki zagro˝one
VU – (vulnerable) gatunki nara˝one
NT – (near threatened) gatunki bliskie zagro˝enia
LC – (least concern) gatunki najmniejszej troski
LR/cd – (lower risk, conservation dependent) gatunki 

mniejszego ryzyka – uzale˝nione od ochrony
LR/nt – (lower risk, near threatened) gatunki mniejsze-

go ryzyka – bliskie zagro˝enia
LR/lc – (lower risk, least concern) gatunki mniejszego

ryzyka – najmniejszej troski
DD – (data deficient) gatunki, o których dane sà nie-

wystarczajàce
NE – (not evaluated) gatunki nieoceniane

Przemiany i stan populacji w skali kraju,
potencjalne zagro˝enia
Przedstawiono historyczny rys zmian w polskiej populacji
poszczególnych gatunków oraz aktualny stan wiedzy na
temat ich wspó∏czesnej liczebnoÊci i dynamiki. Scharakte-
ryzowano tak˝e zmiany w area∏ach ich wyst´powania.
Autorzy starali si´ oszacowaç stopieƒ zagro˝enia opisy-
wanych gatunków. Podano g∏ówne naturalne i antropo-
geniczne przyczyny obserwowanych zmian. W kilku przy-
padkach, oprócz zagro˝eƒ, które w tej chwili panujà,
przedstawiono przewidywania dotyczàce nowych, nad-
chodzàcych niebezpieczeƒstw, np. zwiàzanych z transfor-
macjà polskiej gospodarki.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych
Jest to najwa˝niejsza czeÊç opisu ka˝dego gatunku.
Przedstawiono w niej sposoby ochrony, które mogà
przyczyniç si´ do utrzymania gatunku i jego siedliska
we w∏aÊciwym stanie. Zwrócono tak˝e uwag´ na b∏´dy,
których nale˝y unikaç, prowadzàc ochron´ gatunku.
Omawiajàc zasady ochrony poszczególnych gatunków,
uwzgl´dniano najcz´Êciej (jeÊli by∏o to mo˝liwe) nast´pujà-
ce grupy zagadnieƒ:
• propozycje odnoÊnie do gatunku (np. dotyczàce reintro-

dukcji, likwidacji bezpoÊrednich zagro˝eƒ itp.);
• propozycje dotyczàce siedliska gatunku;
• przyk∏ady podejmowanych wczeÊniej dzia∏aƒ ochronnych;
• propozycje dotyczàce udro˝nienia tras w´drówek ryb

dwuÊrodowiskowych.

Kierunki i zakres badaƒ naukowych
Bilans aktualnego stanu wiedzy na temat gatunku wykazuje nie-
rzadko okreÊlone braki, zw∏aszcza niepe∏ne sà dane dotyczàce
dynamiki populacji, rzeczywistego wp∏ywu niektórych zagro˝eƒ,
szczegó∏ów z zakresu technicznej strony dzia∏aƒ ochronnych.

Monitoring
W odniesieniu do cz´Êci gatunków przedstawiono propo-
zycje zasad monitorowania stanu ich liczebnoÊci. W odnie-
sieniu do niektórych gatunków (np. nietoperzy, kozic, ˝u-
brów) pewne formy monitoringu sà ju˝ opracowane i sto-
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Rys. 2. Hierarchia kategorii zagro˝enia wg IUCN – wg podzia∏ów przyj´tych w latach 1994 i 2001.
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sowane od wielu lat. W odniesieniu do innych (np. dar-
niówki, smu˝ki, wydry, bobra) wymagajà dopiero opraco-
wania – cz´sto w oparciu o wczeÊniejsze lepsze rozpozna-
nia stanu ich polskiej populacji.

Bibliografia gatunku
Bibliografia gatunku obejmuje wykaz najwa˝niejszych pozy-
cji piÊmiennictwa (publikacje naukowe, ksià˝ki, artyku∏y, ma-
teria∏y konferencyjne, opracowania i raporty) wykorzystane-
go przy opracowywaniu opisów poszczególnych gatunków.

2.4. Specyfika i znaczenie
omawianych gatunków

Znaczenie ochrony ryb i szlaków
ich migracji

Wskazania zawarte w niektórych rozdzia∏ach dotyczà ge-
neralnie wielu gatunków ryb. Dla gatunków w´drownych
minogów, ∏ososia, certy, alosy, parposza i jesiotra najistot-
niejsze jest udro˝nienie tras ich w´drówek na tarliska. Prze-
szkodà nie do pokonania sà przegrody rzeczne bez prze-
p∏awek lub z przep∏awkami wadliwie zbudowanymi.
Udro˝nienie korytarzy rzecznych ma istotne znaczenie dla
restytucji ryb w´drownych, umo˝liwiajàc im odtworzenie
historycznych tras w´drówek i dotarcie do tarlisk w dop∏y-
wach górnej Wis∏y czy Odry w partiach rzek o dnie ˝wiro-
watym i kamienistym.
20 omawianych gatunków minogów i ryb jest notowanych
w 11 siedliskach sieci Natura 2000. Siedliskiem zajmowa-
nym przez 18 gatunków jest typ siedliska 3260 – rzeki ni-
zinne i podgórskie. W pozosta∏ych typach siedlisk wyst´pu-
je znacznie mniej gatunków, najcz´Êciej 8 w typie siedliska
1130 – ujÊcia rzek oraz 4 w typie 3240 – potoki górskie, 3
w typach siedlisk 3160 – naturalne dystroficzne jeziora
i stawy i 3150 – naturalne jeziora eutroficzne. W pozosta-
∏ych 6 typach siedlisk wyst´pujà po 2 gatunki (3 typy sie-
dlisk) i po 1 gatunku (3 typy siedlisk) (Tab. 1).

Wp∏yw ochrony omawianych
gatunków na ochron´ innych
zagro˝onych elementów fauny Polski

W powszechnej ÊwiadomoÊci spo∏ecznej mianem „zwierz´-
ta” obejmowane sà przede wszystkim ssaki. Dopiero po
chwili refleksji wi´kszoÊç ludzi sk∏onna jest rozciàgnàç to
poj´cie tak˝e na inne kr´gowce. Osoby zajmujàce si´
ochronà przyrody od dawna zdajà sobie spraw´, ˝e trud-
no jest przekonaç kogokolwiek do potrzeby ochrony bez-

kr´gowców czy ma∏o znanych roÊlin. Do ochrony ryb ludzie
majà specyficzne podejÊcie, poniewa˝ niektóre gatunki
w pewnych okresach pojawia∏y si´ masowo, np. ∏ososie
w czasie w´drówki tar∏owej czy sp∏ywajàce do morza m∏o-
de stadia rozwojowe ∏ososi i jesiotra, i wydawa∏o si´, ˝e ich
zapasy sà niewyczerpywalne. Po∏awiano je masowo, nie
baczàc na konsekwencje.
Status ryb w bardzo istotnym stopniu uzale˝niony jest od ja-
koÊci Êrodowiska. Wi´kszoÊç gatunków nie mo˝e zmieniç
Êrodowiska w przypadku jego zniszczenia, zatrucia – ryby
ginà. Pogorszenie warunków Êrodowiska, zmniejszenie po-
wierzchni tarliskowych, likwidacja roÊlinnoÊci, eksploatacja
piasku i ˝wiru z koryt rzecznych, prace melioracyjne w ko-
rytach rzecznych, prostowanie rzek, likwidacja zakoli,
a zw∏aszcza przegradzanie rzek pi´trzeniami bez przep∏a-
wek lub ze êle dzia∏ajàcymi w istotnym stopniu zmniejszajà
populacje wielu gatunków. Przegrodzenie Wis∏y zaporà we
W∏oc∏awku w bardzo znacznym stopniu ogranicza mo˝li-
woÊci restytucji ∏ososia i troci w dop∏ywach górnej Wis∏y.
Poprawienie jakoÊci wody w rzekach i ich udro˝nienie b´-
dzie u∏atwia∏o mo˝liwoÊci restytucji w´drownych gatunków.
W rzekach pomorskich i dop∏ywach dolnej Wis∏y stwierdzo-
no odbywanie tar∏a naturalnego ∏ososia, jednak dost´p-
noÊç do tarlisk dla restytuowanych ryb jest ograniczona
i jeÊli obserwuje si´ efektywne tar∏o naturalne to jego wiel-
koÊç jest niedu˝a. Konsekwencjà jest koniecznoÊç kontynu-
acji zarybieƒ. Przy aktualnej presji w´dkarskiej i rybackiej
na niektóre gatunki konieczne b´dzie prowadzenie zary-
bieƒ rekompensacyjnych. We wszystkich prowadzonych
zarybieniach bardzo istotne jest i b´dzie przestrzeganie
ochrony genetycznej populacji ryb i przestrzeganie zasady
niewprowadzania materia∏u zarybieniowego pochodzàce-
go z innego akwenu.
Po udanej restytucji ∏ososia obecnie bardzo istotnym pro-
blemem jest restytucja jesiotra. Restytucja tego gatunku b´-
dzie przedsi´wzi´ciem trudniejszym. Ostatnie badania ge-
netyczne wskazujà, ˝e w Ba∏tyku nie wyst´powa∏ Acipenser
sturio, ale Acipenser oxyrhynchus, gatunek wyst´pujàcy
w Ameryce Pó∏nocnej. Restytucja jesiotra b´dzie wymaga∏a
opracowania technologii hodowli tarlaków oraz chowu
materia∏u zarybieniowego oraz metod zarybiania.
Utrzymanie wielu gatunków zagro˝onych bàdê ginàcych wy-
maga ochrony aktywnej, czyli zarybienia wychowanym ma-
teria∏em zarybieniowym. Niektóre z tych gatunków nie majà
znaczenia gospodarczego bàdê w´dkarskiego. Zarówno or-
ganizacje w´dkarskie jak, i zawodowe nie b´dà zaintereso-
wane Êwiadczeniami finansowymi na wykupienie tego ma-
teria∏u. Ten problem b´dzie istotny np. dla strzebli b∏otnej,
jesiotra, kie∏bi, kóz czy Êliza. JeÊli b´dziemy chcieli zarybiaç
tymi gatunkami, nale˝y znaleêç êród∏o finansowania.
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1130 UjÊcia rzek (estuaria) x x x x x x
1150 Przybrze˝ne laguny x x
3130 Wody stojàce oligotroficzne

do mezotroficznych, 
z roÊlinnoÊcià x

Littorelletea uniflorae 
i/lub Isoëto-Nanojuncetea

3140 Twardowodne oligo- 
i mezotroficzne zbiorniki 
z podwodnymi ∏àkami 
ramienic Chara spp.

3150 Naturalne jeziora 
eutroficzne z roÊlinnoÊcià

Magnopotamion lub 
Hydrocharition

3160 Naturalne, dystroficzne
jeziora i stawy

3220 Potoki górskie i roÊlinnoÊç
zielona wzd∏u˝ ich brzegów

3230 Potoki górskie z zaroÊlami 
z wrzeÊnià x

Myricariagermanica
3240 Potoki górskie z zaroÊlami

z wierzbà siwà  x
Salix elaeagnos

3260 Rzeki nizinne i podgórskie
z roÊlinnoÊcià x x x x x x x x x x x x x x x x

Ranunculion fluitantis
i Callitricho-Batrachion

3270 Rzeki o mulistych brzegach
z roÊlinnoÊcià Chenopodium x x

rubri p.p. Bidetion p.p.

Typ siedliska / gatunek

A
losa

Parposz
Boleƒ

G
∏ow

ach bia∏op∏etw
y

M
inóg ukraiƒski
M

inóg rzeczny
M

inóg strum
ieniow

y

M
inóg m

orski
G

∏ow
acica

K
ie∏b bia∏op∏etw

y
K

ie∏b K
eslera
Ciosa

Ró˝anka
Brzanka

K
oza

Piskorz
K

oza z∏otaw
a

Strzebla b∏otna
¸osoÊ atlantycki
Jesiotr zachodni

Wyst´powanie omawianych gatunków w siedliskach przyrodniczych
chronionych w ramach sieci Natura 2000

Tab. 1. Typy siedlisk z Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej, które nale˝y braç pod uwag´ przy ochronie omawianych
gatunków ssaków.
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