
Lampetra fluviatilis
(L, 1758)
Synonimy: Petromyzon fluviatilis Linnaeus,
1758; P. branchialis Linnaeus, 1758; Lampe-
tra fluviatilis f. praecox Berg, 1931, L. flu-
viatilis m. ladogensis Ivanova-Berg, 1966.

Minóg rzeczny

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

Opis gatunku

U doros∏ych osobników cia∏o silnie wyd∏u˝one, w´go-
rzowatego kszta∏tu. Na przekroju poprzecznym cylin-
dryczne. W tylnej cz´Êci bocznie ÊcieÊnione. Obie p∏etwy
grzbietowe sà trójkàtnego kszta∏tu, oddzielone od siebie
niewielkà przerwà. D∏ugoÊç wst´pujàcych na tar∏o mino-
gów rzecznych waha si´ od 300 do 450 mm, maksymal-
na 500 mm. Samice sà nieco wi´ksze ni˝ samce. Osobni-
ki wst´pujàce na tar∏o majà niebieskawe lub o∏owianosza-
re zabarwienie grzbietu. Brzuch jest bia∏y lub ˝ó∏tawy, p∏e-
twy stajà si´ ciemniejsze.
Larwy sà robakowatego kszta∏tu. Poczàtkowo bocznie
ÊcieÊnione, a u starszych stadiów okràg∏awe na prze-
kroju poprzecznym. P∏etwy sà s∏abo rozwini´te i tworzà
niski fa∏d biegnàcy wzd∏u˝ grzbietu. Oczy niewidoczne.
Ubarwienie larw jest zmienne, uzale˝nione od ich wieku.
Najm∏odsze sà jasne, o kremowym lub bràzowawym za-
barwieniu. Tylko górna cz´Êç g∏owy i grzbiet sà lekko
pigmentowane. Po przeobra˝eniu majà metalicznosre-
brzysty kolor (Holčik 1986, Witkowski 2000, 2001).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Doros∏e osobniki mogà byç mylone z w´gorzem (Angu-
illa anguilla) lub minogiem morskim (Petromyzon mari-
nus), natomiast larwy z m∏odocianymi formami innych

gatunków minogów wyst´pujàcych w Polsce. W odró˝-
nieniu od w´gorza minogi nie majà p∏etw piersiowych
i brzusznych.

Cechy biologiczne 

Rozmna˝anie
Na tar∏o w´drujà w dwóch okresach – póênà jesienià (paê-
dziernik–listopad) i na wiosn´ (marzec-kwiecieƒ). Tarliska
znajdujà si´ w odleg∏oÊci 150–300 km od morza. Tar∏o
rozpoczyna si´ przy temperaturze wody ok. 10ºC – pod
koƒca kwietnia lub na poczàtku maja.
Tarliska znajdujà si´ w Êrodkowym biegu wi´kszych rzek.
Jako pierwsze pojawiajà si´ tam samce i rozpoczynajà bu-
dow´ gniazd. Gniazdo ma kszta∏t owalnego do∏ka o d∏u-
goÊci ok. 40 i g∏´bokoÊci 3–10 cm. Zazwyczaj jedna sami-
ca trze si´ kolejno z kilkoma samcami. W ciàgu 2 tygodni
po tarle wszystkie osobniki ginà.
P∏odnoÊç tego gatunku jest wysoka i waha si´ od 4 do 42
tys. ziaren ikry. Niezap∏odniona ikra jest ˝ó∏tawa i lepka
o elipsoidalnym kszta∏cie – 0,88–1,03 i 0,52–0,56 mm.
Rozwój jaj w wodzie o temperaturze 13–14ºC trwa 13–15
dni. Larwy w momencie wyl´gu majà d∏ugoÊç 3,2–4,0 mm.
Po resorbcji woreczka ˝ó∏tkowego opuszczajà gniazdo i za-
grzebujà si´ w piaszczysto-humusowych nanosach, w któ-
rych sp´dzà 3–6 lat.

AktywnoÊç
Podczas w´drówki tar∏owej w ciàgu doby pokonuje dy-
stans do 20 km. Najcz´Êciej ma ona miejsce podczas
bezksi´˝ycowej fazy i podwy˝szonego poziomu wody.
Najwi´ksze nat´˝enie odbywa si´ tu˝ po zmierzchu
i w godzinach porannych. W czasie tar∏a minóg rzeczny
zmienia rytmik´ dobowà i jest najaktywniejszy podczas
dnia.

Sposób od˝ywiania
Podczas okresu paso˝ytniczego ˝ycia w morzu minóg
rzeczny ˝ywi si´ g∏ównie krwià i limfà ryb. Poczàtkowo
wybiera ˝ywicieli o niewielkich rozmiarach (szprot, styn-
ka, Êledê), co z regu∏y koƒczy si´ ich Êmiercià. Wi´ksze
osobniki paso˝ytujà na dorszach, ∏ososiach i trociach.
Faza paso˝ytniczo-drapie˝nicza trwa ok. 18 miesi´cy.
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Formy larwalne ˝ywià si´ drobnymi czàstkami organiczny-
mi, glonami, grzybami wodnymi oraz drobnymi robakami
i skorupiakami.

Cechy ekologiczne

Siedliska
Podczas morskiego okresu minogi rzeczne przebywajà za-
równo w strefach przydennych, jak i przy powierzchni przy-
brze˝nych partii (4–8 km).
Larwy wyst´pujà w niezanieczyszczonych odcinkach Êrod-
kowego i dolnego biegu rzek, gdzie przebywajà ukryte
w humusowo-piaszczystch nanosach. Spotykane sà rów-
nie˝ w partiach poroÊni´tych roÊlinnoÊcià zanurzonà oraz
wÊród jej obumar∏ych szczàtków.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-

niczników Ranunculion fluitantis

Rozmieszczenie geograficzne

Gatunek atlantycki rozprzestrzeniony w wi´kszoÊci rzek
i niektórych jeziorach zlewiska Ba∏tyku, w rzekach zlewi-
ska M. Pó∏nocnego – od Norwegii poprzez Wyspy Brytyj-
skie i Francj´ a˝ do Portugalii. W basenie M. Âródziem-
nego spotykany wzd∏u˝ zachodnich brzegów pó∏wyspu
Apeniƒskiego oraz u w∏oskich wybrze˝y Adriatyku.
W Polsce wyst´powanie minoga rzecznego ograniczone
jest obecnie do pó∏nocno-zachodniej cz´Êci. Stosunkowo
liczne populacje wst´pujà na tar∏o do Wieprzy i Grabowej,
Regi, Pars´ty, Radwi i ¸upawy. Ponadto spotykany w dop∏y-
wach Zalewu WiÊlanego, dolnym biegu Drawy i Odrze po
ujÊcie Nysy ¸u˝yckiej.

Status gatunku

Brak danych.

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Prawdopodobne jest wyst´powanie tego gatunku na te-
renie Drawieƒskiego Parku Narodowego. WczeÊniej
wyst´powa∏ równie˝ w ichtiologicznym rezerwacie
„Drw´ca”.

Rozwój i stan populacji, potencjalne
zagro˝enia

Rozwój i stan populacji
Od kilkudziesi´ciu lat obserwuje si´ sta∏y spadek liczebnoÊci
oraz zmniejszenie area∏u wyst´powania minoga rzecznego
na terenie Polski. Do 1900 r. odnotowywany by∏ licznie w
wielu ciekach na po∏udniu i w Êrodkowej Polsce. W latach
1901–1975 spotykany by∏ jeszcze w Êrodkowej Polsce.
Obecnie jego obszar ograniczony zosta∏ do rzek pó∏nocno-
-zachodniej cz´Êci kraju.

Potencjalne zagro˝enia
G∏ówne zagro˝enie stanowi brak dro˝noÊci rzek w wyniku
ich hydrotechnicznej zabudowy, co uniemo˝liwia dotarcie
do tarlisk. Ponadto zanieczyszczenia wód oraz regulacje
cieków, które prowadzà do likwidacji tarlisk i miejsc prze-
bywania stadiów larwalnych.

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Propozycje wzgl´dem siedliska gatunku
Zachowanie tarliskowych fragmentów rzek oraz ich od-
tworzenie zagwarantuje równie˝ siedliska dla wielu re-
ofilnych gatunków ryb, takich jak brzana, Êwinka, certa,
lipieƒ.

Propozycje wzgl´dem gatunku
Gatunek chroniony cz´Êciowo, bowiem tylko larwy podle-
gajà Êcis∏ej ochronie gatunkowej. Wydaje si´ celowym ob-
j´cie ochronà równie˝ stadiów doros∏ych w niektórych sys-
temach rzecznych. Powinno to przyczyniç si´ tam do natu-
ralnego powrotu na dawne obszary wyst´powania, a tak-
˝e na zwi´kszenie jego liczebnoÊci.

Propozycje wzgl´dem populacji
W wi´kszoÊci naszych cieków bezwzgl´dnie nale˝y wy-
budowaç przep∏awki oraz rampy umo˝liwiajàce poko-
nanie sztucznych barier pi´trzàcych. Ponadto miejsca
te nale˝y objàç szczególnym nadzorem w okresie w´-
drówki tar∏owej. Powinno to zapewniç mo˝liwoÊci mi-
gracji równie˝ anadromicznym gatunkom ryb (∏osoÊ,
troç, certa).
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DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Biologia i ekologia tego gatunku zosta∏a dok∏adnie zbadana,
niemniej jednak nale˝a∏oby podjàç badania nad zró˝nicowa-
niem genetycznym gatunku w dorzeczu Wis∏y i Odry.
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