
Alosa fallax
(Lacép¯de, 1803)
Synonimy: Clupea fallax Lacép¯de, 1803;
Clupea rufa Lacép¯de, 1803; Clupea finta
Cuvier, 1829; Alosa finta Moreau, 1881.

Parposz

ryby, promieniop∏etwe, Êle-
dziokszta∏tne, Êledziowate

Opis gatunku

Parposz ma cia∏o o kszta∏cie wrzecionowatym, mocno Êcie-
Ênione bocznie. G∏owa tego gatunku jest niewielka i jej d∏u-
goÊç mierzona po bokach wynosi oko∏o 1/6 d∏ugoÊci ca∏-
kowitej ryby (jest wyraênie mniejsza ni˝ u pokrewnej alozy).
KoÊci wieczka skrzelowego majà wyraêne radialnie rozcho-
dzàce si´ rowki. Na oczach wyst´pujà powieki t∏uszczowe.
Szcz´ki górne si´gajà do tylnej kraw´dzi oka. Podstawy
p∏etw brzusznych znajdujà si´ na linii odpowiadajàcej po-
czàtkowi p∏etwy grzbietowej. P∏etwy parzyste sà niewielkie,
zaÊ p∏etwa odbytowa jest stosunkowo niska. P∏etwa ogono-
wa du˝a, dobrze rozwini´ta i mocno wci´ta. Ca∏a kraw´dê
brzucha jest pokryta bardzo mocnymi i ostrymi ∏uskami ki-
lowymi. Parposz ma cia∏o o barwach typowych dla mor-
skich ryb pelagicznych. Grzbiet niebieskozielony z oliwko-
wym odcieniem, boki i brzuch jasnosrebrzyste, niekiedy ze
z∏otawym nalotem. Charakterystycznym elementem ubar-
wienia jest rzàd ciemnych plam znajdujàcy si´ po bokach
cia∏a. Na Ba∏tyku u polskich wybrze˝y z∏owione parposze
mia∏y od 5 do 10 plam. Liczba plam nie wydaje si´ byç
zwiàzana z wiekiem ryb. Plamy te znajdujà si´ powy˝ej osi
cia∏a; pierwsza znajduje si´ tu˝ za g∏owà i zwykle jest naj-
wi´kszych rozmiarów. Pozosta∏e sà coraz mniejsze, a˝ do
prawie ca∏kowicie rozmytych, ledwo widocznych. P∏etwy
grzbietowa i ogonowa sà ciemne, a odbytowa, p∏etwy

brzuszne i piersiowe bardzo jasne, o szarym odcieniu. Ca-
∏e cia∏o parposza pokrywa bardzo delikatna cienka ∏uska
cykloidalna o budowie typowej dla ryb Êledziowatych. U na-
sady p∏etwy ogonowej po bokach cia∏a wyst´pujà dobrze
rozwini´te ∏uski zwane ∏uskami alae. Brak linii nabocznej
jest rekompensowany licznymi kana∏ami Êluzowymi znajdu-
jàcymi si´ na g∏owie. ¸uski parposza bardzo ∏atwo odpada-
jà w trakcie po∏owu. Cechà diagnostycznà pomi´dzy po-
krewnymi gatunkami i formami sà wyrostki filtracyjne. Na
obszarze wyst´powania parposza spotyka si´ populacje
majàce od 35 do 60 wyrostków filtracyjnych. Wyrostków fil-
tracyjnych przybywa wraz ze wzrostem ryby do osiàgni´ciu
d∏ugoÊci oko∏o 25 cm, potem ich liczba zwykle nie podlega
zmianom (Quignard, Douchement, 1991).

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Parposz jest mylony lub b∏´dnie zwany alozà, a czasem ry-
bacy okreÊlajà go nazwà pochodzenia niemieckiego „Mai-
fisch”. Parposz od alozy ró˝ni si´ mniejszà g∏owà i równo-
miernie wrzecionowatym cia∏em. Ponadto u parposza, jak
wspomniano, wzd∏u˝ boków cia∏a widnieje szereg wyraê-
nych ciemnych plam. U alozy zwykle jest jedna plama i to
stosunkowo du˝a, znajdujàca si´ za wieczkiem skrzelo-
wym. Plamy u parposza sà tak charakterystyczne, ˝e ∏atwo
je zauwa˝yç nawet w du˝ej masie z∏owionych Êledzi czy
szprotów. Podstawowà cechà diagnostycznà pomi´dzy
parposzem a alozà jest liczba wyrostków filtracyjnych, któ-
ra u parposza wynosi do 60 a u alozy od 90 do 155. Par-
posze osiàgajà maksymalne rozmiary do 55 cm d∏ugoÊci
ca∏kowitej i masy cia∏a do 1,5 kg, najcz´Êciej d∏ugoÊç
40–45 cm i mas´ do 1 kg. Cechà anatomicznà pozwala-
jàcà odró˝niç Êledzie, szproty i inne gatunki z podrodziny
Clupeinae od podrodziny Alosinae, do której nale˝y tak˝e
parposz, jest budowa szcz´ki górnej. U parposza, podob-
nie jak u alozy, szcz´ki górne, w miejscu ∏àczenia, majà
wyraêne wci´cie, a na koÊciach szcz´kowych (maxillare)
i przedszcz´kowych (praemaxillare) wyst´pujà drobne zàb-
ki, zaÊ na lemieszu (vomer) ich brak.
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Parposz, Alosa fallax (fot. T. Heese)



W∏aÊciwoÊci biologiczne

Rozmna˝anie lub cykl ˝yciowy
U parposza nie wyst´pujà wyraêne cechy zwiàzane z dy-
mofizmem p∏ciowym. P∏eç u doros∏ych parposzy mo˝na
odró˝niç jedynie w czasie tar∏a po wydatniejszym brzuchu
widocznym u samic. Dodatkowo samice osiàgajà nieco
wi´ksze rozmiary od samców i charakteryzujà si´ szyb-
szym tempem wzrostu d∏ugoÊci i masy. Samice swojà
pierwszà w´drówk´ na tar∏o podejmujà w starszym wie-
ku ni˝ samce – majà wi´cej od nich o 1–2 lata (Qu-
ignard, Douchement 1991). Dojrza∏e p∏ciowo osobniki
gromadzà si´ w rejonie przyujÊciowym rzeki w kwietniu.
Najwi´ksza iloÊç ryb wchodzi do rzek w maju. Do Zalewu
Szczeciƒskiego parposz równie˝ wchodzi∏ w maju,
stàd nazwa tej ryby u˝ywana przez miejscowych rybaków:
„ryba majowa” od niemieckiej nazwy „Maifisch” (P´czal-
ska 1973). Do Zalewu Kuroƒskiego parposz wchodzi
w okresie od drugiej dekady maja do koƒca czerwca
(Manjukas 1989). Benecke (1881) podaje, ˝e w czasach
licznego wchodzenie parposza do rzek Pomorza doros∏e
ryby, p∏ynàc pod powierzchnià, powodowa∏y g∏oÊny
szum. W tarle biorà udzia∏ ryby w wieku od 2 do 9 lat,
z tym ˝e samce przyst´pujà do tar∏a w wieku 2, a samice
zwykle w wieku 4 lat. W´drówk´ w gór´ rzeki odbywajà
nocà. W ciàgu dnia zatrzymujà si´, by pod jego koniec
podjàç kolejny etap w´drówki. Pierwsze na tarliska przy-
bywajà samce, choç na tarlisku liczebnoÊç obu p∏ci jest
zbli˝ona. W morzu na ˝erowiskach obserwuje si´ prze-
wag´ samic (Skóra M. E. 2003). Doros∏e osobniki po tar-
le wracajà do morza w lipcu, jednak wiele osobników po
rozrodzie ginie i tylko cz´Êç, od 12 do 64%, powraca po-
nownie na tar∏o nast´pnej wiosny (Boisneau i inni 1992).
U niektórych osobników stwierdzono na podstawie zna-
ków tar∏owych na ∏uskach (resorpcja brzegów ∏uski po-
dobna jak u ∏ososiowatych) a˝ pi´ciokrotne powroty na
tar∏o do rzeki. Uwa˝a si´, ˝e parposze wykazujà instynkt
homingu, tj. powrotu do rzek, w których si´ wyl´g∏y.
W rzece Elbie na odcinku od Hamburga do ujÊcia do mo-
rza w ichtioplanktonie larwy parposza nale˝a∏y do licz-
nych i stanowi∏y 20% udzia∏u (Moeller Dieckwisch, 1991).
M∏ode parposze zjawiajà si´ w estuarium jeszcze w tym
samym roku, w którym si´ wyl´g∏y. W´drówka w kierun-
ku otwartego morza odbywa si´ w drugim roku ˝ycia.
W okolicach estuarium parposze pojawià si´ dopiero po
osiàgni´ciu dojrza∏oÊci p∏ciowej (Quignard, Douchement
1991). Rozwój embrionalny parposza trwa oko∏o 5–6
dni. W temperaturze 19ºC inkubacja trwa∏a 96 godzin,
zaÊ zakres temperatur, w których rozwój przebiega prawi-
d∏owo to od 15–25ºC. Larwy po wyl´gu majà d∏ugoÊç od
5 do 8 mm. Ju˝ po 20 dniach osiàgajà d∏ugoÊç do 15
mm. Przy d∏ugoÊci 30–32 cm ca∏e cia∏o pokryte jest ju˝
∏uskà. M∏ode parposze majàce 40 mm d∏ugoÊci sà ju˝
podobne do osobników doros∏ych (Quignard, Douche-
ment 1991).

Wra˝liwoÊç
W po∏owach morskich pozyskuje si´ po kilkanaÊcie sztuk
parposza razem z innymi Êledziowatymi, dlatego nale˝y
przypuszczaç, ˝e tworzy niewielkie ∏awice bytujàce pelagicz-
nie wspólnie ze Êledziem i szprotem. W Zatoce Biskajskiej
parposze sà spotykane do 50 m g∏´bokoÊci, zaÊ aloza
w wodach g∏´bszych, poni˝ej 100 m (Taverny, Elie 2000).
W Zatoce Gdaƒskiej parposze od∏awiano z g∏´bokoÊci
60–90 m (Heese 2000a). Do wód s∏odkich wchodzi stadnie
tu˝ przed tar∏em, a opisywane z przesz∏oÊci jego ciàgi tar∏o-
we wskazujà, ˝e by∏y bardzo widowiskowe i o gwa∏townym
przebiegu (Benecke 1881). Parposz okaza∏ si´, podobnie
jak aloza, bardzo wra˝liwy na zmiany w systemach rzecz-
nych zwiàzane z regulacjà i zabudowà hydrotechnicznà ko-
ryta rzecznego, poprzez jazy i zbiorniki zaporowe. W litera-
turze brakuje danych na temat warunków progowych dla
rozwoju ikry i jej wra˝liwoÊci na substancje toksyczne. Taver-
ny (1990) badajàc rozwój parposza w 1 i 2 roku ˝ycia w es-
tuarium ˚yrondy, ocenia, ˝e na ÊmiertelnoÊç wp∏ywajà g∏ów-
nie czynniki takie, jak: technika po∏owu w´gorza i krewetek
i pobliska elektrownia atomowa. Sp∏ywajàca m∏odzie˝ tysià-
cami sztuk ginie po przejÊciu prze turbiny, a nast´pnie w sie-
ciach w∏oków krewetkowych i narz´dzi pu∏apkowych.

AktywnoÊç
Parposz jest typowym gatunkiem ryby w´drownej anadro-
micznej. W okresie ˝ycia morskiego doros∏e parposze
od∏awiano na g∏´bokoÊciach nawet do 300 m. Na tar∏o
wchodzi do rzek i jej dolnych dop∏ywów. W´drówki tego
gatunku sà znacznie krótsze ni˝ alozy. Notowano przypad-
ki pokonania odleg∏oÊci powy˝ej kilkuset kilometrów (Man-
jukas 1989). Dzisiaj rzadko spotykamy populacje w´drujà-
ce dalej ni˝ 100 km (Alexandrino 1996). Wiele obecnie
znanych populacji parposza rozradza si´ w estuariach,
cz´sto w strefie p∏ywów, i w przyujÊciowych odcinkach du-
˝ych rzek. W Polsce znane by∏y tarliska z dolnej Wis∏y
i z Zalewu Szczeciƒskiego. W wodach Zalewu Szczeciƒskie-
go jeszcze w latach 50. obserwowano udane tar∏a. Tarliska
mieÊci∏y si´ w pobli˝u wyspy Che∏minek znajdujàcej si´
w okolicach ujÊcia Odry do zalewu i w rejonie pó∏nocno-
zachodnim zalewu, na tzw. Kamionce (P´czalska 1973).
Tarlisko przy wyspie Che∏minek zosta∏o zniszczone praw-
dopodobnie w trakcie bagrowania i pog∏´biania toru wod-
nego. Wiedza o siedlisku ˝ycia parposza jest wyjàtkowo
skromna. W ostatnich latach obserwuje si´ pewien wzrost
liczebny tego gatunku i coraz cz´Êciej po kilka, kilkanaÊcie
osobników trafia si´ jako przy∏ów w po∏owach kutrowych
na Ba∏tyku i w ˝akach wystawianych na Zalewie WiÊlanym
i Szczeciƒskim (Wilkoƒska, Garbacik-Weso∏owska 1996;
Heese 2000a, Skóra M. E. 2003). Wchodzenie parposza
do Wis∏y czy Odry powy˝ej oddzia∏ywania wód morskich
jest bardzo s∏abo udokumentowane. W sàsiedniej rzece
Niemen parposz w´drowa∏ na odleg∏oÊç do 400 km, a po
wybudowaniu zbiornika zaporowego pod Kownem tylko
do zapory (Manjukas 1989).
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Sposób od˝ywiania
Dojrza∏e p∏ciowo parposze od˝ywiajà si´ praktycznie tylko
w morzu, gdy˝ w czasie w´drówek na tar∏o nie pobierajà
pokarmu. W czasie ˝ycia morskiego najwa˝niejszymi sk∏ad-
nikami pokarmu sà ryby. Parposz ˝eruje na dobijaku i szpro-
cie, a w rejonach atlantyckich dodatkowo od˝ywia si´ sar-
dynkà, sardynelà oraz babkami, ma∏à i piaskowà. Kolejnym
wa˝nym sk∏adnikiem sà skorupiaki, takie jak garnele, kre-
wetki i lasonogi. Za istotny sk∏adnik pokarmu uznano tak˝e
detrytus sk∏adajàcy si´ z czàstek osadów i szczàtków roÊlin
(Assis et al. 1992). M∏ode parposze oko∏o 3 cm d∏ugoÊci
w rzece Garonna (Francja) od˝ywiajà si´ wid∏onogami, star-
sze dodatkowo pobierajà inne gatunki zooplanktonu, owa-
dy oraz pokarm roÊlinny. Ju˝ w estuarium m∏odzie˝ parpo-
sza, majàca do 13 cm d∏ugoÊci, ˝eruje na wyl´gu Êledzi,
szprotów i babek, na lasonogach i innych skorupiakach
(Svetovidov 1963; Quignard, Douchement 1991). U doro-
s∏ych parposzy pozyskanych w estuariach w ˝o∏àdkach
stwierdzano wid∏onogi, oÊliczki, ryby i owady. Interesujàce
wyniki o pokarmie parposza z zatoki Gdaƒskiej dostarcza
praca M. E.Skóry (2003). Wed∏ug wspomnianego autora
u ryb do 21 cm d∏ugoÊci podstawowym pokarmem by∏y la-
sonogi (Mysidacea), u ryb wi´kszych stopniowo zaczynajà
dominowaç ryby takich gatunków, jak szproty, stynki i gatun-
ki z rodziny babkowatych. Natomiast u osobników powy˝ej
32 cm w pokarmie praktycznie spotykano wy∏àcznie ryby.
AktywnoÊç w od˝ywianiu przypada na godziny nocne – od 4
do 8 godzin przed wschodem s∏oƒca (Taverny, Elie 2000).

W∏aÊciwoÊci ekologiczne

Siedliska
W´drówka tar∏owa rozpoczyna si´ przy temperaturze
10–12ºC. Tarliska wybierane przez parposza charakteryzu-
jà si´ spokojnym nurtem nad dnem piaszczystym czy kamie-
nistym, a niekiedy nawet mulistym, blisko brzegów. W Euro-
pie Pó∏nocnej tar∏o rozpoczyna si´ przy temperaturze
15–16ºC (Svetovidov 1963). W Elbie tar∏o rozpoczyna∏o si´
ju˝ przy temperaturze 12,7ºC (Hass 1968), a w ujÊciu Nie-
mna do Zalewu Kuroƒskiego przy temperaturze
16–17ºC (Manjukas 1989). Tar∏o odbywa si´ oko∏o godziny
2 w nocy, a parposze przybierajà intensywne barwy z fiole-
towym odcieniem. Zaraz po gwa∏townie przebiegajàcym
tarle ryby oddalajà si´ z tarlisk. Ikra jest nieznacznie l˝ejsza
od wody i dryfuje wraz z pràdem rzeki lub p∏ywów morskich,
zwykle w warstwach przydennych. P∏odnoÊç ca∏kowita wyno-
si od 50 tys. do 200 tys. ziarn ikry (Quignard, Douchement
1991) i szybko roÊnie wraz z masà samic (Hass 1965).
W Zalewie Kuroƒskim Manjukas (1989) oceni∏ p∏odnoÊç ab-
solutnà na 155–256 tys. sztuk ikry. Oocyty mia∏y tak˝e ró˝-
ne rozmiary i Manjukas (1989) wyró˝ni∏ u tej populacji a˝
trzy grupy, których rozmiary wynosi∏y odpowiednio: 1,0–1,5,
0,8–0,9 oraz 0,7 mm. Po uwodnieniu zap∏odnione jaja
osiàgajà ju˝ znaczne rozmiary dochodzàce wed∏ug ró˝nych
autorów do oko∏o 4 mm (Quignard, Douchement 1991).

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, mogàce wchodziç w zakres
zainteresowania
Do podstawowych siedlisk majàcych wp∏yw na ochron´
parposza nale˝à te same siedliska, co dla alozy. Sà to
siedliska wód s∏onawych i s∏odkich zwiàzane z jej w´-
drówkami 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

Parposz na obszarze swojego wyst´powania wokó∏ Europy
i pó∏nocnej Afryki tworzy kilka podgatunków (Quignard,
Douchement 1991). W wodach Pó∏nocnego Atlantyku od
Skandynawii po Maroko i w po∏udniowym Ba∏tyku wyst´-
puje podgatunek Alosa falla falax (Lac¯pde 1803). W pó∏-
nocnej cz´Êci Morza Âródziemnego od Hiszpanii po W∏o-
chy zastaniemy podgatunek Alosa fallax rhodanensis (Ro-
ule 1924). W cz´Êci Morza Âródziemnego u brzegów od
Maroka po Tunezj´ wyró˝nia si´ podgatunek Alosa fallax
algeriensis (Regan 1916). Adriatyk, wschodnià cz´Êç Mo-
rza Âródziemnego oraz po∏udniowà cz´Êç Morza Czarne-
go zamieszkuje kolejny podgatunek Alosa fallax nilotica
(E. Geoffroy Saint-Hilaire 1808). Parposz tworzy dodatko-
wo populacje osiad∏e i takie spotykamy w licznych jezio-
rach na terenie W∏och i Sardynii. Populacje te zaliczono do
podgatunku Alosa fallax lacustris (Fatio 1890). Inna popu-
lacja osiad∏a zamieszkujàca jezioro Killarney w po∏udiowej
Irlandii znana jest jako podgatunek Alosa fallax killarnen-
sis (Regan 1916). Wybrze˝a po∏udniowego Ba∏tyku za-
mieszkuje podgatunek nominatywny parposza Alosa fal-
lax fallax (Lac¯pde 1803). Obserwowany jest on u wybrze-
˝y Szwecji i Fiƒskich, jednak sporadycznie. Populacja ba∏-
tycka nale˝y nadal do bardzo s∏abo poznanych. W okre-
sie mi´dzywojennym parposza od∏awiano w wodach Zale-
wu Kuroƒskiego, WiÊlanego i Szczeciƒskiego jako ryb´
przemys∏owà, g∏ównie w czasie koncentracji tar∏owych.
Jeszcze w latach 1953–1955 obserwowano liczne ciàgi
tar∏owe parposza w Zalewie Szczeciƒskim, po tym okresie
jego liczebnoÊç zacz´∏a szybko spadaç (P´czalska 1973).
Obecnie parposz jest spotykany w wodach morskich pol-
skiego wybrze˝a i w Zalewie WiÊlanym i Szczeciƒskim. ¸o-
wione osobniki majà od 7 do 43 centymetrów d∏ugoÊci
ca∏kowitej (Heese 2000a).

Mapa rozmieszczenia w Polsce
Na mapie rozmieszczenia parposza w wodach Polski za-
znaczono liczne miejsca jego wyst´powania w wodach
morskich i ciàgle rzadkie obserwacje z wód s∏odkich. Mo˝-
na tu wymieniç jeziora przymorskie, takie jak Gardno
i ¸ebsko i zalewy Szczeciƒski i WiÊlany (Wysokiƒski 1998,
2000, Borowski 2000, Heese 2000b, Sobocki 2003).
W 1999 roku w przep∏awce na zaporze we W∏oc∏awku z∏o-
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wiono doros∏ego osobnika parposza o d∏ugoÊci 43,5 cm
i masie ponad 700 g (Woêniewski 2000). Prawdopodob-
nie niektóre osobniki próbujà odtwarzaç dawne trasy w´-
drówek w gór´ Wis∏y.

Status gatunku

Dyrektywa Siedliskowa – Za∏àcznik II i V;
Konwencja Berneƒska – Za∏àcznik III;
Lista gatunków zwierzàt chronionych w Polsce – Rozporzàdze-
nie MÂ z dnia 26 wrzeÊnia 2001, DzU Nr 130, poz. 1456
Polska Czerwona Ksi´ga Zwierzàt (wyd. 2001, red. Z. G∏o-
waciƒski) – opis gatunku i zagro˝eƒ (Skóra K. E. 2001).

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Najwa˝niejszym miejscem bytowania parposza w wodach
obszarów chronionych sà Jeziora Gardno i ¸ebsko nale-
˝àce do S∏owiƒskiego Parku Narodowego (Heese 2000b,
Sobocki 2003). Aktualnie jeziora te sà potencjalnymi
miejscami tar∏a parposza. Kolejne miejsce to obszary wód
morskich i zalewowych w∏àczone do Woliƒskiego Parku
Narodowego. Jest ma∏o prawdopodobne, by w cz´Êci za-
lewowej w∏àczonej do Woliƒskiego Parku Narodowego
parposze przyst´powaly do tar∏a. W wodach Zalewu
Szczeciƒskiego prawdopodobne tarliska parposza sà lo-
kalizowane w okolicach Trzebie˝y, gdzie tar∏o ma równie˝
wchodzàcy tu z Ba∏tyku Êledê.

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

Przemiany i stan populacji
Wa∏ecki (1864) pisze, ˝e parposz nie by∏ znany rybakom
po∏awiajàcym w WiÊle na wysokoÊci Warszawy. Trzeba
jednak pami´taç o technice po∏owu w tamtych czasach
i bardzo krótkim okresie pobytu doros∏ego parposza na

tarliskach. W nieco póêniejszej literaturze z 1881 r. Be-
necke pisze, ˝e parposz w wodach po∏udniowego Ba∏ty-
ku nale˝y do ryb rzadko spotykanych i po∏awianych ra-
zem ze Êledziami. Pisze jednak, ˝e dawniej gatunek ten
w du˝ych iloÊciach Êciàga∏ do brzegów i zatok. W okresie
mi´dzywojennym na Ba∏tyku, wed∏ug danych niemieckich
od∏awiano nawet do 300 t parposza rocznie (Popiel
1962). W Zalewie WiÊlanym w latach 1916–1939 od∏o-
wy roczne mieÊci∏y si´ w granicach od 20 do 102 t, a na
Zalewie Szczeciƒskim od 1,5 do 22 t (Wilkoƒska, Garba-
cik-Weso∏owska 1996). O pewnym znaczeniu parposza
dla rybo∏ówstwa w tamtych czasach mo˝e Êwiadczyç fakt
wprowadzenia zapisu do niemieckiej ustawy rybackiej
z 1916, gdzie dla parposza od∏awianego na Morzu Pó∏-
nocnym i Zalewie WiÊlanym mo˝na w razie potrzeby
ustanowiç wymiar ochronny na 20 cm (Ropelewski
1996). Aktualnie w wielu krajach parposza uznano za
gatunek silnie zagro˝ony zanikiem g∏ównie z powodu
zniszczenia rejonów tarlisk poprzez regulacj´ dolnych od-
cinków rzek. W Wielkiej Brytanii parposz jest na liÊcie ga-
tunków z tak zwanej Czerwonej ksi´gi, dla których przy-
gotowano specjalny program ochrony (Maitland, Lyle
1990). W Belgii parposza uznano za gatunek wymar∏y
(Bervoets i inni 1990). Podobna sytuacja jest w wielu in-
nych obszarach wyst´powania tego gatunku. Obecnie
parposz w wodach Polski podlega Êcis∏ej ochronie gatun-
kowej. Jego liczebnoÊç w latach pi´çdziesiàtych gwa∏tow-
nie spad∏a. Dotyczy∏o to stad zwiàzanych z Odrà, Wis∏à
i Niemnem. Prawdopodobnie silna interwencja w przyuj-
Êciowe odcinki tych rzek, zwiàzana z bagrowaniem i roz-
wojem transportu morskiego wraz z zanieczyszczeniami,
bezpoÊrednio przyczyni∏a si´ do szybkiego zanikania te-
go gatunku w zlewisku Ba∏tyku. Ostatnio obserwowany
wzrost liczebnoÊci parposza w naszych wodach mo˝na
prawdopodobnie uznaç za naturalnà mo˝liwoÊç odra-
dzania si´ rodzimych populacji. Trudno obecnie jedno-
znacznie okreÊliç, czy mamy do czynienia z tendencjà ro-
snàcà. Na pewno najwa˝niejszym elementem ochrony te-
go gatunku b´dzie ochrona tarlisk. Bierna ochrona zaka-
zujàca od∏owu parposza nie przynosi po˝àdanych rezul-
tatów, gdy˝ gatunek ten jest od∏awiany ∏àcznie ze Êle-
dziem i szprotem, z∏owione ryby sà najcz´Êciej martwe,
a ˝ywe pozbawione ∏usek.

Potencjalne zagro˝enia
Parposz, podobnie jak aloza, okaza∏ si´ wra˝liwym gatun-
kiem przekszta∏ceƒ gospodarczych rzek. Obserwowany
wzrost liczebny populacji ba∏tyckiej wskazuje, ˝e ma on
wi´ksze mo˝liwoÊci adaptacyjne ni˝ aloza. Straty w popula-
cji parposz jest w stanie stopniowo odobudowaç. W odró˝-
nieniu od alozy nie musi tak daleko w´drowaç w gór´ rze-
ki,a cz´Êç populacji dojrza∏ych osobników parposza odby-
wa tar∏o kilka razy w ˝yciu. Zanik parposza w drugiej po∏o-
wie XX wieku by∏ wynikiem tych samych negatywnych czyn-
ników, które doprowadzily do zaniku alozy, czyli dzia∏alno-
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Êci gospodarczej prowadzonej wzd∏u˝ wielkich rzek euro-
pejskich, takiej jak: bagrowanie, budowanie i rozbudowy-
wanie portów, stoczni, wzmo˝ony transport rzeczny, budo-
wanie Êluz oraz zbiorników zaporowych (Heese 2000b).

Propozycje dzia∏aƒ ochronnych

Odradzenie si´ populacji parposza w naszych wodach jest
wysoce prawdopodobne. Trend zwi´kszania liczebnego po-
pulacji wydaje si´ obecnie trwa∏y. Nale˝y do∏o˝yç wszelkich
staraƒ, by zinwentaryzowaç aktualne tarliska w wodach Pol-
ski i otoczyç szczególnà ochronà. Oba dorzecza Odry i Wi-
s∏y mogà zapewniç miejsca rozrodu i wychowu potomstwa
tej niezwykle interesujàcej ryby. W wodach Francji rzeki ze
zbiorowiskami w∏osieniczników sà uznane za wa˝ne siedli-
ska dla parposza. Takie siedliska zastaniemy w dorzeczy
Odry, co powinno sprzyjaç ponownemu zasiedleniu tej rze-
ki poprzez parposza. W ramach dzia∏aƒ ochronnych nale-
˝y prowadziç edukacj´ ekologicznà nastawionà na w´-
drowne gatunki ryb Êledziowatych. Parposz jest nadal s∏abo
znany lub wcale, nawet wÊród rybaków zawodowych. Na-
le˝y okreÊliç wspólne cele dla ochrony gatunków w´drow-
nych i nie zapominaç o w´dujàcych rybach nale˝àcych do
rodziny Êledziowatych, takich jak parposz i aloza.

DoÊwiadczenia i kierunki badaƒ

Najwa˝niejszym zadaniem badawczym jest zinwentaryzo-
wanie tarlisk parposza oraz okreÊlenie warunków progo-
wych dla rozwoju ikry i najm∏odszych stadiów rozwojo-
wych. Tarliska nale˝y opisaç pod wzgl´dem substratu, nad
którym dochodzi do tar∏a,, oraz okreÊliç jakoÊç wody. Na-
le˝y zintensyfikowaç badania nad biologià parposza, jego
tempem wzrostu, p∏odnoÊcià, rodzajem zjadanego pokar-
mu oraz strefami ˝ycia w morzu.

Monitoring naukowy

Monitoring naukowy musi byç poprzedzony przekazaniem
w sposób prosty, np. w folderach, informacji na temat od-
ró˝niania parposza od pokrewnej alozy i innych ryb Êle-
dziowatych spotykanych w Ba∏tyku (rodzimego Êledzia
i szprota oraz nap∏ywowych z Morza Pó∏nocnego, jak sar-
dynka i sardela). Nast´pnie nale˝y wykonaç diagnoz´ sta-
nu wyst´powania parposza u polskich wybrze˝y morskich
i w wodach s∏odkich. Zaplanowany na 3 lata monitoring
winien daç odpowiedê na temat trendu i liczebnoÊci tego
gatunku w naszych wodach.
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