
Alosa alosa
(Linnaeus, 1758)
Synonimy: Clupea Alosa Linnaeus, 1758;
Alosa communis Yarrel, 1836; Alausa vul-
garis Valencienes, 1847; Alosa Cuvierii
Malm, 1877; Alosa vulgaris Moreau, 1881;
Clupea alosa Day, 1883; Alosa alosa Re-
gan, 1916.

Aloza

ryby, promieniop∏etwe,
Êledziokszta∏tne, Êledziowate

Opis gatunku

Kszta∏t cia∏a typowy dla ryb Êledziowatych, ÊcieÊniony
bocznie, wrzecionowaty. G∏owa du˝a, o d∏ugoÊci ponad
1/5 w stosunku do d∏ugoÊci ca∏kowitej ryby, mocno Êcie-
Êniona bocznie. Na koÊciach wieczka skrzelowego wid-
niejà rozchodzàce si´ radialnie delikatne rowki. P∏etwy
parzyste i odbytowa sà niewielkie, a ogonowa dobrze
rozwini´ta i mocno wci´ta. Podstawy p∏etw brzusznych
le˝à pod poczàtkiem p∏etwy grzbietowej. Otwór g´bowy
jest utworzony przez du˝e szcz´ki si´gajàce do tylnej
kraw´dzi oka. Oczy na znacznej powierzchni przykry-
wajà powieki t∏uszczowe. Kraw´dê brzucha, co jest ty-
powe u gatunków z rodzaju Alosa, jest pokryta bardzo
mocnymi i ostrymi ∏uskami kilowymi. Wyst´pujà one na
ca∏ej kraw´dzi brzucha, od przegrody mi´dzyskrzelowej
po odbyt. ¸uski alozy sà s∏abo osadzone, bardzo deli-
katne, ∏atwo odpadajà i majà budow´ typowà dla in-
nych ryb Êledziowatych. U alozy nie wyst´puje linia na-
boczna ,zaÊ na g∏owie sà bardzo dobrze rozwini´te ka-
na∏y Êluzowe. Na p∏etw´ ogonowà po ka˝dej stronie
cia∏a nachodzà po dwie dobrze rozwini´te wyd∏u˝one

∏uski alae. Ubarwienie grzbietu alozy jest zwykle ciem-
noniebieskie, czasami oliwkowe. Boki i brzuch majà ko-
lor srebrzystobia∏y. Zasadniczym elementem ubarwienia
jest du˝a ciemna plama znajdujàca si´ za pokrywami
skrzelowymi – rzadko jej brak. Za nià mo˝e si´ znajdo-
waç kilka znacznie mniejszych plam, zwykle 2–3. P∏etwy
grzbietowa i ogonowa majà barw´ ciemnoszarà. Pozo-
sta∏e p∏etwy, odbytowa i parzyste, sà bardzo jasne,
o szarym odcieniu. Wyrostki filtracyjne alozy sà d∏ugie
i wyjàtkowo liczne. Na pierwszym ∏uku skrzelowym wy-
st´pujà w iloÊci od 90 do 155. Liczba wyrostków filtra-
cyjnych ustala si´ dopiero u ryb od d∏ugoÊci oko∏o 30
cm. JeÊli u ryb doros∏ych wyst´puje mniej ni˝ 90 wyrost-
ków, to prawdopodobnie mamy do czynienia z hybryda-
mi alozy i parposza, które mogà wyst´powaç naturalnie
(Quignard, Douchement 1991). Wi´cej szczegó∏ów na
temat budowy, szybkoÊci wzrostu, dymorfizmu p∏ciowe-
go podaje Heese (2000a).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Najcz´Êciej aloza jest mylona z pokrewnym gatunkiem –
parposzem. Aloza ró˝ni si´ od niego nieco wy˝szym cia-
∏em i wi´kszà g∏owà. Ponadto u parposza wyst´puje
wzd∏u˝ boków cia∏a szereg wyraênych ciemnych plam.
U alozy zwykle widnieje jedna, nieco rozmyta plama za
wieczkiem skrzelowym. Doros∏a aloza osiàga pokaêne
rozmiary dochodzàce do 70 cm d∏ugoÊci i masy 4 kg,
dlatego nie sposób jej pomyliç z innymi ba∏tyckimi gatun-
kami ryb Êledziowatych. Mniejsze osobniki mogà uchodziç
uwadze rybaków w czasie po∏owu np. Êledzi. Cechà ana-
tomicznà pozwalajàcà odró˝niç Êledzie, szproty i inne ga-
tunki z podrodziny Clupeinae od podrodziny Alosinae, do
której nale˝y aloza, jest budowa szcz´ki górnej. U alozy
szcz´ki te majà wyraêne wci´cie w miejscu ∏àczenia. Na
koÊciach szcz´kowych (maxillare) i przedszcz´kowych
(praemaxillare) wyst´pujà drobne zàbki, natomiast le-
miesz (vomer) jest zwykle pozbawiony z´bów.
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W∏aÊciwoÊci biologiczne

Rozmna˝anie lub cykl ˝yciowy
Nie dysponujemy danymi na temat tworzenia koncentracji
tar∏owych dawnych ba∏tyckich populacji alozy rozradzajàcych
si´ niegdyÊ w Odrze, a mo˝e tak˝e w WiÊle. Sàdzàc po do-
st´pnych raportach po∏owowych, alozy wchodzi∏y do tych rzek
podobnie jak do ¸aby czy Renu. Koncentracje tar∏owe we
wspomnianych rzekach rozpoczynajà si´ w marcu i koƒczà
w czerwcu. Maksimum ciàgu przypada na maj. Im bardziej
na po∏udnie obszaru wyst´powania alozy, tym w´drówki za-
czynajà si´ wczeÊniej. Najwi´ksza aktywnoÊç wchodzenia do
rzek przypada w czasie, gdy temperatura wody wynosi od 10
do 14ºC. W stadzie tar∏owym spotyka si´ osobniki od 3. do
9. roku ˝ycia. Samice sà zwykle 1 lub nawet 3 lata starsze
i prawie wszystkie osobniki podà˝ajàce na tar∏o przyst´pujà
do niego po raz pierwszy w ˝yciu. Przyspieszenie rozwoju go-
nad nast´puje w czasie w´drówki w gór´ rzeki. Intensywny
rozwój gonad przypada na okres 2 miesi´cy przed tar∏em.
W´drówka w gór´ rzeki odbywa si´ nocà, a w ciàgu dnia jest
zatrzymana. Tar∏o rozpoczyna si´ nocà, przy temperaturze od
15 do 19ºC, i przebiega bardzo burzliwie, szczególnie inten-
sywnie o pó∏nocy (Boisneau i inni 1990). Wed∏ug niektórych
autorów optymalne temperatury do tar∏a mieszczà si´ w prze-
dziale od 22 do 24ºC. W czasie tar∏a samice sk∏adajà ikr´
w kilku porcjach od 5 do 7 razy. P∏odnoÊç ca∏kowita jest, we-
d∏ug wielu autorów, bardzo ró˝na. Quignard i Douchement
(1991) w swojej monografii o alozie podajà wartoÊci od kil-
kudziesi´ciu tysi´cy do ponad 600 tys. sztuk ziarn ikry. Podob-
nie obserwowano bardzo du˝à zale˝noÊç p∏odnoÊci absolut-
nej od d∏ugoÊci ryby w ró˝nych rzekach. Ârednica ikry wynosi
od 1,5 do 2,0 mm, a po uwodnieniu do 4,5 mm. Ikra unosi
si´ nad dnem lub nawet w toni wodnej i sp∏ywa z pràdem rze-
ki. Behawior larw jest s∏abo poznany. Uwa˝a si´, na podsta-
wie eksperymentów, ˝e larwy przez pierwsze 3 dni wykazujà
fototasj´ dodatnià, a potem przechodzà na denny tryb ˝ycia.
M∏ode alozy po 6 miesiàcach w´drówki w dó∏ rzeki osiàgajà
d∏ugoÊç oko∏o 6–8, a czasami a˝ do 12 cm. Doros∏e osobni-
ki w wi´kszoÊci przyst´pujà do tar∏a raz w ˝yciu (Hoestlandt
1958; Quignard, Douchement 1991). W trakcie w´drówki
w gór´ rzek ryby tracà od 12 do 30% masy cia∏a. Dodatko-
wo, wysi∏ek zwiàzany z bardzo szybkim rozwojem gonad oraz
samo tar∏o powoduje, ˝e ryby sà bardzo os∏abione i mimo
kierowania si´ w dó∏ rzeki po pewnym czasie ginà. Zak∏ada
si´, ˝e alozy wykazujà instynkt homingu i wracajà do rzeki,
gdzie si´ narodzi∏y.

Wra˝liwoÊç
Gatunek w morzu prowadzi pelagiczny tryb ˝ycia i bytu-
je wspólnie ze stadami innych ryb Êledziowatych.
W dawnych czasach stada ryb wchodzàcych na tar∏o by-
∏y masowo po∏awiane w ujÊciach rzek, dlatego nale˝y
sàdziç, ˝e w trakcie w´drówki w gór´ rzeki wra˝liwoÊç na
p∏oszenie by∏o znacznie obni˝one. Gatunek jest bardzo
wra˝liwy na zmiany w systemach rzecznych zwiàza-

nez regulacjà i zabudowà hydrotechnicznà. Badania na-
rybku alozy w estuarium ˚yronda rzeki Garonny ukaza-
∏y, ˝e zwi´kszona ÊmiertelnoÊç jest efektem techniki po-
∏owu w´gorza i krewetek oraz turbin pobliskiej elektrow-
nii atomowej. Oceniono, ˝e w ciàgu jednego roku mo˝e
ginàç ponad 700 tys. sztuk narybku alozy (Taverny
1990). Wed∏ug licznych autorów jaja alozy sà mniej
wra˝liwe na substancje chemiczne i czynniki mechanicz-
ne ni˝ larwy czy narybek i ryby doros∏e (Quignard, Dou-
chement 1991). Rozwijajàca si´ ikra jest jednak wra˝li-
wa na niskie temperatury – poni˝ej 16–18ºC (Hoestlandt
1958). Dla alozy z ¸aby w okolicach Cuxhaven opisano
zmiany anatomiczne w postaci kompresji kr´gów, co jest
∏àczonez z zanieczyszczeniami (Wunder 1975).

AktywnoÊç
Aloza jest rybà w´drownà, anadromicznà, wchodzàcà
na tar∏o do du˝ych rzek i jej ciep∏ych dop∏ywów. Okres
˝ycia morskiego jest s∏abo znany. Doros∏e, niedojrza∏e
jeszcze osobniki ∏owiono w morzu przy powierzchni
i na g∏´bokoÊciach do 300 m. Generalnie mo˝na po-
wiedzieç, ˝e aloza zasiedla morski pelagial. Wiosnà od
marca po maj dojrza∏e osobniki zbli˝ajà si´ do brze-
gów, gromadzàc w ∏awice przed wejÊciem do rzek. No-
towano przypadki w´drówek na tar∏o wynoszàce 700
i wi´cej kilometrów. Obecnie, wskutek przegrodzenia
rzek, w´drówki sà zwykle koƒczone u podstawy zapory,
i cz´sto ryby tutaj przyst´pujà do tar∏a. Dzisiejsze w´-
drówki nie przekraczajà d∏ugoÊci oko∏o 200 kilome-
trów. Alozy zwykle trzymajà si´ najwi´kszych rzek, choç
wchodzà tak˝e do du˝ych dop∏ywów, ale wybierajà te,
które majà temperatur´, jak w rzece g∏ównej lub nawet
wy˝szà. Na tarlisko wybierajà miejsca o szybkim prà-
dzie od 1 do 1,5 m/s i pod∏o˝u kamienistym (Boisneau
i inni 1990; Quignard, Douchement 1991; Boisneau
i inni 1992). W wodach s∏odkich aloza przebywa kilka
miesi´cy, zale˝nie od czasu trwania w´drówki. Wi´k-
szoÊç doros∏ych osobników po tarle ginie. M∏ode po
wyl´gu mogà pozostaç w wodach pó∏nocnej Europy do
drugiego roku ˝ycia. Szybko rosnàce alozy w wieku 0+
sà ju˝ w ujÊciu rzeki lub estuarium w sierpniu, mniejsze,
wolniej rosnàce, póêniej, nawet w paêdzierniku. Ju˝
nast´pnego lata alozy w wieku 1+ rozpraszajà si´
i rozpoczynajà morskà cz´Êç ˝ycia. Aloza tworzy tak˝e
populacje osiad∏e, które majà zró˝nicowane zachowa-
nia i preferencje co do tar∏a. Prawdopodobnie jest to
zale˝ne od typu zbiornika. W Portugalii w zbiorniku Ca-
stelo do Bode tar∏o ma miejsce w samym zbiorniku
(Alexandrino 1996), a w Maroko alozy z Jeziora El
Kansera (zbiornik zaporowy) wchodzà dalej w gór´ rze-
ki (Quignard, Douchement 1991).

Sposób od˝ywiania
Aloza to typowy planktonofag. W Atlantyku od˝ywia si´ sko-
rupiakami planktonowymi (Calamus sp., Pandalus sp., Me-
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ganictiphanes sp.), fitoplanktonem i m∏odymi rybami, zwykle
larwami Êledzi. W wodach estuariów dodatkowo w pokarmie
mo˝na spotkaç gatunki z rodzajów Eurytemora, Neomysis,
Corophium i Tennerella. Doros∏e ryby w wodach s∏odkich
w czasie w´drówek na tar∏o nie pobierajà pokarmu. M∏ode
alozy o d∏ugoÊci kilku centymetrów od˝ywiajà si´ pokarmem
dost´pnym w danym Êrodowisku. Mo˝e to byç pokarm z∏o˝o-
ny z wid∏onogów, wioÊlarek i ma∏˝oraczków, ale te˝ larw
owadów z takich grup, jak Diptera, Trichoptera i Ephemerop-
tera. Populacje osiad∏e w zbiornikach zaporowych od˝ywiajà
si´ wid∏onogami (Quignard, Douchement, 1991).

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Siedliska
W ca∏ym cyklu ˝yciowym alozy okres rozrodu rozpoczyna-
jàcy si´ od wejÊcia z morza do rzek i jego niezak∏ócony
przebieg, w szczególnoÊci warunki odbywania tar∏a, decy-
dowa∏ o liczebnoÊci gatunku. Danych na temat tarlisk
w polskich rzekach praktycznie brak. Na poczàtku XX wie-
ku w Odrze w´drówka alozy koƒczy∏a si´ pod Wroc∏a-
wiem. Z danych literaturowych wynika, ˝e aloza odbywa∏a
tar∏o w Êrodkowym biegu Odry. Tarliska z Wis∏y nie by∏y
opisane. Wiadomo, na podstawie obserwacji w innych rze-
kach europejskich, ˝e aloza preferuje rzeki o znacznych
przep∏ywach. Na miejsce tar∏a wybiera odcinki rzek o prze-
p∏ywach od 500 do 1000 m3/s. Zwykle powy˝ej wybrane-
go miejsca do rozrodu pràd wody jest szybszy, a samo
miejsce tar∏a znajduje si´ w g∏´bszym odcinku rzeki (Be-
laud et al. 2000).

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wp∏ywaç na dzia∏ania
ochronne
Podstawowe siedliska majàce wp∏yw na ochron´ alozy to
siedliska wód s∏onawych i s∏odkich zwiàzane z jej w´drów-
kami na tar∏o. Do istotnych nale˝à:
1130 – ujÊcia rzek (estuaria)
3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-
niczników Ranunculion fluitantis

Rozmieszczenie geograficzne

Aloza nale˝y do gatunków bardzo powa˝nie zagro˝o-
nym ekstynkcjà. Jeszcze na poczàtku XX wieku na wie-
lu obszarach w Êrodkowej i zachodniej Europie aloza
wyst´powa∏a licznie i by∏a gatunkiem eksploatowanym
– obecnie w wielu krajach jest uznana za gatunek wy-
mar∏y. W Niemczech w ostatnich latach zauwa˝ono
trend wskazujàcy na odbudowywanie populacji alozy
(Freyhof 2002). Obszar zasiedlony przez aloz´ obej-
muje europejskie wybrze˝a atlantyckie od Maroka po
Norwegi´ na wysokoÊci Trondheim, wokó∏ Wysp Brytyj-
skich, Irlandii i po∏udniowej Islandii. W Ba∏tyku noto-
wano jà w po∏udniowej cz´Êci od cieÊnin duƒskich po

Zalew Kuroƒski (Siedlecki 1947; Demel, Milanowski
1949; Talarczak 1957; Popiel 1962; Virbickas 1986;
Wiktor 1989; Ropelewski 1996, Skóra 1998). Znana
by∏a te˝ u brzegów po∏udniowej Szwecji. W Morzu
Âródziemnym spotykana jest od wybrze˝y Maroka po
Hiszpani´ i dalej Francj´. Aloz´ notowano tak˝e u wy-
brze˝y Sardynii (Bianco, Taraboreli 1988). Na Wyspach
Brytyjskich nie sà ju˝ znane miejsca tar∏a alozy (Ma-
itland, Lyle 1996), a w kilku rzekach by∏y spotykane je-
dynie pojedyncze osobniki (Claridge, Gardner 1978;
Maitland 1979; Aprahamian M.W., Aprahamian C.D.
1990). W ¸abie i Renie w latach 70. notowano alozy
w´drujàce w gór´ rzeki (Lelek 1976). Aktualnie znane
tarliska spotyka si´ mi´dzy innymi w takich rzekach,
jak: Adour (Prouzet i inni, 1994), Garonna (Bengen
i inni 1991), Loara (Boisneau i inni 1990), w kilku rze-
kach portugalskich (Alexandrino 1996), w Rodanie
(Quignard, Douchement 1991) oraz w rzece Sebou
w Maroku (Sabatié 1990). We wspomnianych rzekach
praktycznie w´drówki zosta∏y powa˝nie ograniczone
poprzez tamy zbiorników zaporowych. WczeÊniej alozy
tar∏y si´ w górnych partiach rzek i ich dop∏ywach. Na
przyk∏ad w Renie w´drowa∏y a˝ do Bazylei, a w ¸abie
po Drezno.
Dane na temat wst´powania alozy do Wis∏y i Odry sà
doÊç s∏abo udokumentowane. Brak precyzji w literatu-
rze mo˝e wynikaç z faktu ma∏ych ró˝nic pomi´dzy tymi
gatunkami, a dodatkowo cz´Êç ichtiologów, w po∏owie
XIX wieku, jak pisze Wa∏ecki (1864), uwa˝a∏a aloz´
i parposza za ten sam gatunek – alozy mia∏y byç osob-
nikami doros∏ymi. W literaturze nie znajdziemy wielu
opisów  wyst´powania alozy w naszych rzekach. Pod ko-
niec XIX wieku aloza, wed∏ug Terofala i Militza (1997),
w´drowa∏a w gór´ Wis∏y do Warszawy, a w Odrze po
Wroc∏aw. Z dawnych niemieckich statystyk rybackich
wynika jednak, ˝e w Zalewie Szczeciƒskim w okresie
mi´dzy pierwszà a drugà Wojnà Âwiatowà stale po∏a-
wiano aloz´ i pokrewny gatunek parposza (Ropelewski
1996 za Zimdarsem 1941). Równie˝ Ropelewski (1996)
podaje za Heenkingiem (1929), ˝e w Zalewie WiÊlanym
wyst´powa∏y wspólnie aloza i parposz. W okresie ostat-
nich 40 lat prawdopodobnie pojedyncze osobniki alozy
z∏owiono jedynie w morzu (Popiel, 1962). Najnowsze
udokumentowane obserwacje wyst´powania alozy
u polskich wybrze˝y to dane dostarczone przez Skór´
(1998) o pozyskaniu przez rybaka w okolicach Bia∏ej
Góry doros∏ego osobnika o masie 2,17 kg i d∏ugoÊci
ca∏kowitej 64 cm.

Mapa rozmieszczenia w Polsce
Na mapie rozmieszczenia alozy w Polsce zaznaczono dwa
miejsca obserwacji, z okresu drugiej po∏owy XX wieku,
gdzie mamy do czynienia z udokumentowanym i popraw-
nym oznaczeniem gatunku (Garbacik-Weso∏owska inf. ust-
na, Skóra 1998).
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Status gatunku

Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i V;
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik III;
Lista gatunków zwierzàt chronionych w Polsce – Rozpo-
rzàdzenie MÂ z dnia 26 wrzeÊnia 2001, DzU Nr 130,
poz. 1456;
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (wyd. 2001, red. Z. G∏o-
waciƒski) – krótka informacja przy opisie parposza (Skó-
ra 2001).

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Obecnie nie stwierdzono alozy w wodach w∏àczanych
do obszarów chronionych. Potencjalnie podaje si´ ob-
szar morski przy∏àczony do Woliƒskiego Parku Narodo-
wego jako miejsce mo˝liwego wyst´powania alozy
(Wysokiƒski 1998, 2000). Podobnie obszary morskie
sàsiadujàce ze S∏owiƒskim Parkiem Narodowym mogà
byç potencjalnym miejscem wyst´powania alozy, tym
bardziej ˝e osobnik pozyskany w pobli˝u Parku na
wschód od ¸eby zosta∏ z∏owiony w odleg∏oÊci 100 m od
brzegu (Skóra 1998).

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

Przemiany i stan populacji
Dla alozy – gatunku w´drownego – wszelkie zmiany w sys-
temie rzecznym skutkowa∏y pogarszaniem si´ warunków
bytowania i rozrodu. Pierwsze niekorzystne zjawiska to za-
gospodarowania ujÊç rzecznych i ich zabudowa urzàdze-
niami portowymi i nabrze˝ami. Kolejne to prowadzone
w wieku XIX i XX na szerokà skal´ regulacje rzek,
powodujàce zanik tarlisk. Wytworzony w ten sposób silny
stres Êrodowiskowy doprowadzi∏ do stopniowego zaniku
alozy w wielu krajach Europy. Prawie na ca∏ym europejskim

obszarze wyst´powania alozy po∏owy usta∏y oko∏o 50 lat te-
mu. Jeszcze na prze∏omie XIX i XX wieku w ¸abie od∏awia-
no od 26 do 113 ton (Quignard, Douchement 1991). Po-
∏owy alozy zwykle koncentrowa∏y si´ w czasie jej w´drówki
tar∏owej i jakoÊç mi´sa by∏a dobra jedynie do kilku dni
przebywania w wodzie s∏odkiej. Mi´so alozy zaraz po tarle
jest bardzo chude i suche. Z dawnych niemieckich statystyk
rybackich wynika, ̋ e w Zalewie Szczeciƒskim w okresie mi´-
dzy pierwszà a drugà Wojnà Âwiatowà stale po∏awiano alo-
z´ i pokrewny gatunek parposza (Ropelewski 1996 za Zim-
darsem 1941). W tym czasie (1913–1936) ∏àcznie oba te
gatunki by∏y od∏awiane maksymalnie do 70 t rocznie, choç
pod koniec tego okresu z∏owiono ju˝ tylko 7 ton.

Potencjalne zagro˝enia
Aloza okaza∏a si´ gatunkiem bardzo wra˝liwym na gospodar-
cze przekszta∏cenia rzek. Odbywa d∏ugie w´drówki w gór´ rzek,
tar∏o ma raz w ˝yciu i wysokie wymagania co do miejsc rozro-
du o piaszczystym i kamienistym dnie oraz o znacznych przep∏y-
wach. Szybki spadek liczebnoÊci i zanik wielu populacji alozy
jest efektem dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej wzd∏u˝
wielkich rzek europejskich, takiej jak: bagrowanie, porty i stocz-
nie, transport rzeczny, Êluzy oraz zbiorniki zaporowe (Heese
2000b).

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Szansa na odrodzenie si´ polskich populacji alozy jest dziÊ
niewielka, gdy˝ nale˝y ten gatunek uznaç za wymar∏y w Êród-
làdowych wodach Polski. Mo˝liwa jest stopniowa kolonizacja,
szczególnie Odry, przez osobniki pochodzàce ze zlewiska
Morza Pó∏nocnego. W dorzeczu Odry spotykamy liczne sie-
dliska ze zbiorowiskami w∏osieniczników, co dodatkowo mo-
˝e sprzyjaç ponownemu zasiedleniu tej rzeki przez aloz´. Do
wa˝nych dzia∏aƒ ochronnych nale˝y zaliczyç ukierunkowanà
edukacj´ ekologicznà na w´drowne gatunki ryb Êledziowa-
tych. Gatunek jest s∏abo znany lub wcale, nawet wÊród ryba-
ków zawodowych. Przy formu∏owaniu celów dla ochrony ga-
tunków w´drownych, takich jak ∏osoÊ (Salmo salar), troç w´-
drowna (Salmo trutta m. trutta), certa (Vimba vimba) oraz kry-
tycznie zagro˝onego wygini´ciem z naszych wód minoga
morskiego (Petromyzon marinus), nie nale˝y zapominaç
o w∏àczeniu do tej grupy ryb alozy (Alosa alosa).

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Podstawowym zadaniem badawczym jest wprowadzenie
na szerszà skal´ monitorowania obecnoÊci alozy w po∏o-
wach rybaków morskich. Wzrastajàca liczba obserwacji
alozy w wodach niemieckich (Freyhof 2002), Êwiadczàca
o odradzaniu si´ tamtejszych populacji, powinna byç sy-
gna∏em do zwi´kszenia wysi∏ku badawczego w polskich
obszarach morskich. Dla przyk∏adu, w∏àczajàc do tych za-
daƒ inspektorów rybo∏ówstwa morskiego, szczególnie
w okresie wiosennych po∏owów Êledzi.
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Monitoring naukowy

Przygotowanie monitoringu naukowego nale˝y poprze-
dziç dzia∏alnoÊcià informacyjnà obejmujàcà metody
odró˝niania gatunków alozy od pokrewnego parposza
i innych spotykanych w Ba∏tyku ryb Êledziowatych (ro-
dzimego Êledzia i szprota oraz nap∏ywowych sardynki
i sardeli). Kolejnym krokiem b´dzie diagnoza stanu wy-
st´powania alozy u polskich wybrze˝y morskich. Moni-
toring prowadzony w skali 3 lat mo˝e daç odpowiedê
na temat trendu i liczebnoÊci tego gatunku w naszych
wodach.
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