
Lampetra planeri
(Bloch, 1784)
Synonimy: Petromyzon branchialis
Linnaeus, 1758; P. planeri Bloch, 1784.

Minóg strumieniowy

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

Opis gatunku

Cia∏o wyd∏u˝one, robakowatego kszta∏tu. Na przekroju
poprzecznym ob∏e, w cz´Êci ogonowej bocznie ÊcieÊnione.
G∏owa krótka, zakoƒczona przyssawkà z licznymi wyrost-
kami skórnymi. Dwie p∏etwy grzbietowe stykajà si´ ze so-
bà. D∏ugoÊç przeobra˝onych osobników 120–185 mm.
Grzbiet i górna cz´Êç boków niebieskawoszare, o metalicz-
nym po∏ysku. Boki jaÊniejsze, brzuch bia∏awy. P∏etwy ˝ó∏-
tobràzowe z niewielkà iloÊcià pigmentu.
Larwy robakowate. Oczy ukryte pod skórà, wzd∏u˝
grzbietu biegnie s∏abo zró˝nicowany fa∏d p∏etwowy. G∏o-
wa t´po zakoƒczona. Ubarwienie larw jest jasne, o kre-
mowym lub bràzowawym zabarwieniu. Tylko górnà cz´Êç
g∏owy i grzbiet sà lekko pigmentowane (Holčik 1986,
Witkowski 2000, 2001).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Doros∏e osobniki mogà byç mylone z minogiem ukraiƒskim
lub ma∏ymi w´gorzami (A. anguilla). W odró˝nieniu od w´-
gorza minogi nie majà p∏etw piersiowych i brzusznych.
Natomiast larwy mo˝na pomyliç z m∏odocianymi formami
innych gatunków minogów wyst´pujàcych w Polsce.

Cechy biologiczne

Rozmna˝anie
Tar∏o pod koniec kwietnia i przeciàga si´ do po∏owy maja.
Budowa gniazd nast´puje, gdy woda osiàgnie temperatu-
r´ 6–12ºC. Na tarliskach zlokalizowanych w zacienionych
miejscach (bystre, ˝wirowate odcinki cieków) jako pierwsze
pojawiajà si´ samice. Ikra sk∏adana jest do do∏ków o Êred-
nicy 15–20 i g∏´bokoÊci 5–10 cm. Gatunek poligamiczny.
W akcie tar∏a uczestniczy od kilku do kilkunastu osobni-
ków. Ârednica ikry waha si´ od 1,0 do 1,2 mm. Rozwój
embrionalny trwa 11–14 dni. Larwy po opuszczeniu gniaz-
da wyszukujà piaszczysto-humusowe nanosy, gdzie po za-
grzebaniu przebywajà 3–6 lat. Metamorfoza rozpoczyna
si´ w lecie. W okresie zimowym ulega zahamowaniu, a jej
zakoƒczenie nast´puje tu˝ przed tar∏em.

AktywnoÊç
Larwy zagrzebane w osadach dennych wychylajà nad po-
wierzchni´ tylko g∏ow´, odfiltrowujàc pokarm. Osobniki
przeobra˝one przebywajà w zaciemnionych ukryciach.
W okresie tar∏a sà aktywne przez ca∏y dzieƒ, jednak prefe-
rujà wyraênie zacienione partie cieku.

Sposób od˝ywiania
Przeobra˝one formy nie pobierajà pokarmu, a ich prze-
wód a˝ do tar∏a ulega atrofii.
Larwy ˝ywià si´ detritusem, szczàtkami roÊlin oraz glonami.

Cechy ekologiczne

Siedliska
Gatunek ten zasiedla górny bieg wy˝ynnych i podgórskich
potoków (do wysokoÊci 250–300 m npm) obejmujàcych kra-
in´ pstràga i lipienia, choç spotykany jest w nizinnych stru-
mieniach z silnym pràdem i ˝wirowato-piaszczystym dnem.
Larwy do metamorfozy przebywajà zagrzebane (do g∏´bo-
koÊci 20–30 cm) w humusowo-piaszczystych nanosach,
w partiach cieków z niewielkim pràdem wody.
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Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
Brak danych.

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek ten ma zwarty area∏ wyst´powania w rzekach zle-
wiska Ba∏tyku – od Jutlandii na zachodzie a˝ po system jez.
¸adoga i Onega oraz Finlandi´ na wschodzie, a tak˝e we
wszystkich rzekach Pó∏wyspu Skandynawskiego nale˝àcych
do tego zlewiska. Ponadto wyst´puje w rzekach M. Pó∏noc-
nego, od Pó∏wyspu Jutlandzkiego po Pireneje. Tak˝e
w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Izolowane stanowiska odnotowano w górnym dorzeczu
Dunaju (Cisa, Hornad, Moravie i Dravie) oraz w górnej
Wo∏dze. Ponadto w Êrodkowej Portugalii i pó∏nocnej
Hiszpanii. W zlewisku M. Âródziemnego minóg strumie-
niowy odnotowany zosta∏ w dorzeczu Rodanu oraz w za-
chodniej cz´Êci W∏och.

Mapa rozmieszczenia w Polsce
W Polsce minóg strumieniowy jest jeszcze pospolity
w górnym dorzeczu Odry, ¸aby i Wis∏y, natomiast wyraê-
nie mniej liczny we wschodniej cz´Êci, gdzie dominuje
minóg ukraiƒski.

Status gatunku

Brak danych.

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Gatunek odnotowywany w wielu ciekach p∏ynàcych przez par-
ki narodowe lub przez ich otulin´ (m.in. Sto∏owogórski, Pieniƒ-
ski, Karkonoski, Drawieƒski, Roztoczaƒski, Âwi´tokrzyski).

Rozwój i stan populacji, potencjalne
zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Gatunek relatywnie cz´sto spotykany i najliczniejszy ze
wszystkich minogów wyst´pujàcych w Polsce. Nale˝y jed-
nak spodziewaç si´ zaniku wielu stanowisk w wyniku od-
dzia∏ywaƒ antropogenicznych.

Potencjalne zagro˝enia
Zanieczyszczenia, regulacje cieków oraz brak dro˝noÊci
cieków stanowià g∏ówne zagro˝enie dla tego gatunku.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Nale˝y powstrzymaç antropogeniczne oddzia∏ywania na
ekosystemy drobnych potoków, a ponadto dà˝yç do ich
renaturyzacji. Zabiegi te przyniosà pozytywny efekt tak˝e
dla kilku chronionych i wskaênikowych gatunków ryb
(m.in. strzebla potokowa, pstràg potokowy, lipieƒ).

Propozycje wzgl´dem gatunku
Gatunek obj´ty Êcis∏à ochronà gatunkowà, umieszczo-
ny ponadto w Polskiej Czerwonej Ksi´dze Zwierzàt
oraz na czerwonej liÊcie zwierzàt ginàcych i zagro˝o-
nych w Polsce – co powinno zagwarantowaç mu bez-
piecznà egzystencj´.

Propozycje wzgl´dem populacji
Bezwzgl´dnie nale˝y ograniczyç prace regulacyjne likwidu-
jàce zakola i meandry, zaniechaç poboru kruszywa z dna
cieków oraz udro˝niç ciàg∏oÊç rzek.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Biologia, ekologia oraz zró˝nicowanie morfologiczne tego ga-
tunku zosta∏y dok∏adnie zbadane, niemniej jednak nale˝a∏oby
podjàç badania nad zró˝nicowaniem genetycznym populacji
gatunku w dorzeczu Wis∏y, Odry i ¸aby.
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