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W polskich wodach wystêpuje ponad 30 obcych

gatunków ryb (Solarz 2007, Grabowska i in. 2008). Wiêk-

szoœæ z nich pozostaje na etapie „neutralnej populacji”, jed-

nak niektóre stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie i zosta³y skla-

syfikowane jako gatunki inwazyjne (Witkowski 2008).

O inwazyjnoœci gatunku obcego decyduje szereg cech

jego biologii, miêdzy innymi: wczesne w ontogenezie przy-

stêpowanie do tar³a, mo¿liwoœæ powtarzania rozrodu kilka

razy w roku, wytwarzanie licznego potomstwa, szeroka

tolerancja warunków siedliskowych oraz szybkie rozprze-

strzenianie siê i zajmowanie nowych terytoriów. Trawianka

jest jednym z gatunków ryb, który ma wiêkszoœæ z wymie-

nionych cech. Celem niniejszego artyku³u jest podanie

podstawowych faktów na temat tej interesuj¹cej, lecz

i wyj¹tkowo niebezpiecznej dla rodzimej ichtiofauny ryby.

Przynale¿noœæ systematyczna
i nazewnictwo

Trawianka nale¿y do rzêdu okoniokszta³tnych (Perci-

formes), podrzêdu babkowców (Gobioidei) i rodziny Odon-

tobutidae, nie maj¹cej polskiej nazwy. W przesz³oœci gatu-

nek ten by³ zaliczany do rodziny Eleotridae i wówczas

wystêpowa³ pod ró¿nymi nazwami ³aciñskimi, m.in. Eleo-

tris dybowskii, E. glenii, E. pleskei, Perccottus glehni, P.

glehnii i P. pleskei (Berg 1949, Kostrzewa i in. 1999, Ter-

lecki i Pa³ka 1999, Terlecki 2000, Bogutskaya i Naseka

2002). W literaturze czasami spotyka siê inne ni¿ trawianka

nazwy pospolite tej ryby, jak go³owieszka czy rotan (Kaka-

reko 1999, Terlecki 2000, Andrzejewski i Mastyñski 2004).

Wêdkarze trawiankê niekiedy nazywaj¹ byczkiem, jednak

to okreœlenie przypisywane jest równie¿ innym gatunkom

ryb.

Naturalny obszar wystêpowania
i œrodowisko ¿ycia

Ojczyzn¹ trawianki s¹ tereny wschodniej Azji, obej-

muj¹ce œrodkowy i dolny odcinek Amuru wraz z jego

dop³ywami: Ussuri, Zeja, Sungari, ponadto niektóre rzeki

wp³ywaj¹ce do Morza Ochockiego i Japoñskiego oraz

wyspê Sachalin i pó³nocn¹ czêœæ Pó³wyspu Koreañskiego

(Berg 1949, Reshetnikov 2004). Naturalnym siedliskiem

trawianki s¹ gêsto poroœniête roœlinnoœci¹ niewielkie,

p³ytkie zbiorniki wodne, strefa litoralu wiêkszych jezior,

odcinki wolno p³yn¹cych rzek oraz tereny podmok³e, zale-

wowe i starorzecza (Terlecki 2000, Bogutskaya i Naseka

2002, Witkowski 2008). Wiêkszoœæ z wymienionych œrodo-

wisk charakteryzuje siê siln¹ astatycznoœci¹.

Historia ekspansji

W ci¹gu ostatniego stulecia zasiêg wystêpowania tra-

wianki znacznie siê rozszerzy³ poza naturalny obszar.

Niew¹tpliwie g³ówn¹ rolê w jej ekspansji odegra³a œwia-

doma i nieœwiadoma dzia³alnoœæ cz³owieka. Do Europy tra-

wianka trafi³a po raz pierwszy w 1912 roku (rys. 1). Przywie-

ziono wówczas w okolice Petersburga osobniki tego

gatunku z³owione w rzece Zeja. Pocz¹tkowo by³y hodo-

wane w akwarium, jednak po czterech latach wypuszczono

je do stawu, sk¹d rozprzestrzeni³y siê, docieraj¹c nawet do

Zatoki Fiñskiej (Reshetnikow 2004, Jurada i in. 2006).

Druga, niechlubna introdukcja mia³a miejsce w 1949 roku,

kiedy to uczestnicy Ekspedycji Amurskiej podarowali te ryby
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Rys. 1. Chronologia inwazji trawianki w Europie. Pañstwa zazna-
czone na bia³o – trawianka nieobecna lub brak danych.



moskiewskim akwarystom, a ci je wypuœcili do okolicznych

stawów. St¹d ryby przedosta³y siê do systemów rzecznych

Moskwy i Wo³gi (Bogutskaya i Naseka 2002, Reshetnikow

2004). Wielokrotnie trawiankê przewo¿ono nieœwiadomie,

wraz z materia³em obsadowym ryb o du¿ym znaczeniu

gospodarczym. I tak w latach 1958-61 przedosta³y siê one

z chiñskich hodowli to³pygi i amura do Uzbekistanu,

Kazachstanu i Turkmenii (Terlecki 2000), a w 1969, z farmy

karpia po³o¿onej na dalekim wschodzie Rosji, do rzeki

Selenga, która le¿y w zlewisku Bajka³u (Bogutskaya

i Naseka 2002, Pronin i Bolonev 2006). Przez kolejne lata

trawianka zasiedli³a liczne zatoki tego najg³êbszego na

œwiecie jeziora (Litvinov i O’Gorman 1996). W 1970 roku

w podobny sposób przedosta³a siê do Wo³gi w okolicach

miasta Ni¿ny Nowogród (Reshetnikov 2004). PóŸniej odno-

towywano kolejne etapy migracji z biegiem tej rzeki: w 1981

trawiankê stwierdzono w Zbiorniku Kujbyszewskim, dwa

lata póŸniej w Zbiorniku Saratowskim i w 1996 w Zbiorniku

Wo³gogradzkim (Witkowski 2008). W 1982 roku trawiankê

z³owiono w jeziorze Inseger w obwodzie kaliningradzkim

(Bogutskaya i Naseka 2002), jednak nie wiadomo, w jaki

sposób ryby te tam siê przedosta³y.

W 1988 roku odnotowano jej obecnoœæ na Ukrainie

w rzece Wisznia (Bogutskaya i Naseka 2002), która jest

dop³ywem Sanu. By³o wiêc tylko kwesti¹ czasu pojawienie

siê tego gatunku w Polsce.

Tymczasem w 1997 roku trawiankê z³owiono w wêgier-

skim odcinku rzeki Cisy (Jurada i in. 2006, Hegediš i in.

2007), a rok póŸniej na S³owacji (Košèo i in. 2003). Badania

genetyczne przeprowadzone na osobnikach ze s³owac-

kiego odcinka Cisy wskazuj¹, ¿e ¿yj¹ce tam ryby s¹ potom-

stwem niewielkiej liczby osobników pochodz¹cych z niezbyt

odleg³ych terenów Rosji (Lusková i in., mat. niepubl.).

W 2001 roku liczne osobniki trawianki z³owiono w Serbii

w rzece Vojvodina (Simonoviæ i in. 2006, Hegediš i in. 2007)

i Rumunii (Jurada i in. 2006, Popa i in. 2006), a w 2005

w Bu³garii (Jurada i in. 2006). Inwazja postêpowa³a równie¿

na pó³noc i od 1990 roku ryba ta jest znana z wód Litwy

(Repeèka 2003), od 1998 – £otwy (Witkowski 2008), a od

2005 roku równie¿ z wód Estonii (Soome i Tambets 2005).

W Polsce trawiankê odnotowano po raz pierwszy

w 1993 roku w starorzeczu Wis³y niedaleko Dêblina (Anty-

chowicz 1994). Kolejne odkryte stanowiska znajdowa³y siê

ponad 30 km w górê tej rzeki w okolicy Kazimierza Dolnego

(Terlecki i Pa³ka 1999). Nastêpnie trawiankê stwierdzono

w Wiœle w pobli¿u Warszawy (WoŸniewski 1997,

Kostrzewa i in. 1999), w Zbiorniku W³oc³awskim (Kakareko

1999, 2001) oraz na odcinku miêdzy W³oc³awkiem a Tcze-

wem (Wiœniewolski i in. 2001). Witkowski (2008) okreœli³

tempo jej ekspansji w Wiœle na 80-100 km rocznie.

Trawiankê znaleziono tak¿e w Bugu ko³o Hrubieszowa

(Kostrzewa i in. 2004, Witkowski 2008), gdzie dosta³a siê

prawdopodobnie kana³em Bug-Dniepr (Dombrowski i in.

2002).

Wystêpowanie trawianki w Polsce nie by³o jeszcze

dok³adnie badane, a istniej¹ce dane s¹ jedynie fragmenta-

ryczne. Z pewnoœci¹ jej populacje wystêpuj¹ w wielu bez-

odp³ywowych zbiornikach wody na terenie ca³ego kraju,

jednak tylko nieliczne zosta³y ju¿ odkryte (Andrzejewski

i Mastyñski 2004, Witkowski 2008). Zgodnie z obecnym

stanem wiedzy, najbardziej wysuniêtym na po³udnie krajo-

wym stanowiskiem trawianki jest rzeka Rudawa i staw kar-

piowy w okolicach Krakowa (Nowak i in. 2008). Zachodnia

granica wystêpowania tego gatunku nie jest jednoznacznie

okreœlona. Prawdopodobnie ju¿ jest obecna w dorzeczu

Odry, poniewa¿ wiadomo, ¿e by³a tam u¿ywana przez

wêdkarzy jako ¿ywa przynêta na wiêksze ryby drapie¿ne

(Kostrzewa i in. 1999).

Wygl¹d zewnêtrzny

Trawianka swoim wygl¹dem przypomina okonia

i g³owacza. Zapewne dlatego s³ynny przyrodnik Benedykt

Dybowski, jako pierwszy opisuj¹c ten gatunek, nada³ mu

nazwê rodzajow¹ „Perccottus”, sk³adaj¹c w jedno s³owa

„perca” (okoñ) i „cottus” (g³owacz). Z kolei fraza „glenii”

pochodzi od nazwiska rosyjskiego pu³kownika Glena, który

umo¿liwi³ polskiemu sybirakowi prowadzenie badañ nauko-

wych.

W naturalnym obszarze wystêpowania osi¹ga maksy-

malnie d³ugoœæ ca³kowit¹ 25 cm i masê 250 g (Berg 1949,

Košèo i in. 2003), jednak tak du¿e osobniki nale¿¹ do rzad-

koœci. Ryba ta ¿yje krótko, rzadko przekraczaj¹c wiek piê-

ciu lat, jednak istniej¹ doniesienia o osobnikach 8-letnich

(Bogutskaya i Naseka 2002). Cia³o trawianki jest wrzecio-

nowate, owalne w przedniej czêœci i mocniej bocznie

sp³aszczone w czêœci ogonowej. Du¿e oczy s¹ umiejsco-

wione w górnej czêœci masywnej g³owy. Proporcje cia³a

zmieniaj¹ siê wraz ze wzrostem ryby. G³owa jest relatywnie

coraz wiêksza i u doros³ych osobników stanowi ponad 1/3

d³ugoœci cia³a (Berg 1949, Nowak i in. 2008). Jak przysta³o

na drapie¿nika, pysk ma du¿y i wyposa¿ony w ostre zêby
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Fot. 1. Uzêbienie doros³ego osobnika trawianki (fot. J. Wolnicki).



(fot. 1). D³u¿sza, dolna szczêka ustawia go w górnej pozy-

cji, co wp³ywa na sposób atakowania ofiary. Na grzbiecie

znajduj¹ siê dwie, oddzielone od siebie p³etwy; tylna jest

wiêksza od przedniej i przypomina kszta³tem p³etwê odby-

tow¹. P³etwa ogonowa i dobrze wykszta³cone p³etwy pier-

siowe s¹ wyraŸnie zaokr¹glone. Niewielkie p³etwy

brzuszne nie s¹ ze sob¹ zroœniête, co odró¿nia trawiankê

od blisko spokrewnionych babkowatych. Wzór promieni

p³etw zosta³ okreœlony przez Berga (1949) jako: D1 VI-VIII,

D2 I-II 9-11, A I-III 7-10. Liczba ktenoidalnych ³usek, liczo-

nych wzd³u¿ cia³a, waha siê od 36 do 44 (Kirpichnikov

1945, Berg 1949). Ubarwienie trawianki jest bardzo zró¿ni-

cowane osobniczo, przewa¿aj¹ jednak odcienie szaroœci,

zieleni i br¹zu. Trawianka reguluje dominacjê poszczegól-

nych barw oraz ich natê¿enie, dostosowuj¹c siê do warun-

ków œwietlnych zajmowanego stanowiska. Na bokach

cia³a znajduj¹ siê nieregularne, ciemne przebarwienia,

pozwalaj¹ce rybie doskonale siê maskowaæ wœród roœlin-

noœci. Na p³etwach nieparzystych znajduj¹ siê 2-3 szeregi

niewielkich plamek. Samce s¹ nieco wiêksze od samic

i maj¹ okazalsze i bardziej zbli¿one do siebie p³etwy grzbie-

towe. WyraŸny dymorfizm p³ciowy ujawnia siê przed tar³em

(fot. 2 i 3). Samiec nabiera wówczas bardzo ciemnego,

czasem czarnego ubarwienia ca³ego cia³a oraz wykszta³ca

na czole guz t³uszczowy, widocznie zniekszta³caj¹cy

g³owê. W okresie godów cia³o tarlaków wyraŸnie opalizuje.

Tolerancja na warunki œrodowiskowe

Trawianka jest nies³ychanie odporna na deficyty tlenu

w wodzie oraz na du¿e wahania temperatury, dlatego te¿

mo¿e prze¿yæ w ma³ych, silnie nagrzewaj¹cych siê oraz

przemarzaj¹cych do dna zbiornikach. Ryba ta zachowuje

aktywnoœæ ¿yciow¹ w temperaturze wody od oko³o 1 do

33�C (Ruchin i in. 2004). Jednak optymalne warunki do byto-

wania ma w wodzie o temperaturze 27-29�C i odczynie

lekko zasadowym, tj. przy pH 7,5-8,0 (Kirpichnikov 1945,

Berg 1949, Spanovskaya i in. 1964, Bogutskaya i Naseka

2002, Ruchin i in. 2004). Dodaæ nale¿y, ¿e trawianka toleruje

silnie zasadowe wody o pH 9,0-9,5 (Pronin i Bolonev 2006),

wody silnie zakwaszone o pH oko³o 5,5 oraz akweny o zaso-

leniu wynosz¹cym 10‰ (Ruchin i in. 2004).

Niezwyk³y jest sposób zimowania trawianki w prze-

marzniêtych do dna zbiornikach wodnych na Syberii, w

temperaturze powietrza minus 30-40�C. Sokolov (2001)

obserwowa³ te ryby w znajduj¹cych siê przy dnie pó³sfe-

rach, wype³nionych powietrzem, bardzo drobnymi

kawa³kami lodu i wod¹ o temperaturze od 0 do minus 1�C.

Te wolne od lodu przestrzenie mia³y œrednicê od 0,2 do 2

m, zale¿nie od liczby przebywaj¹cych tam osobników, któ-

rych mog¹ byæ setki. Mechanizmy fizjologiczne pozwa-

laj¹ce prze¿yæ rybom w tak trudnych warunkach nie

zosta³y jeszcze poznane. Ciekawe jest, ¿e o ile zimuj¹ce

ryby prawie siê nie poruszaj¹, a ich funkcje ¿yciowe s¹ spo-

wolnione, to po przeniesieniu do wy¿szych temperatur bar-

dzo szybko odzyskuj¹ si³y witalne. Trawianka mo¿e te¿

przezimowaæ zagrzebana w mule (Kirpichnikov 1945).

Równie niezwyk³a jest ich zdolnoœæ do przetrwania d³ugo-

trwa³ej suszy, kiedy zagrzebuj¹ siê w osadach dennych

ca³kowicie wysychaj¹cego zbiornika (Kirpichnikov 1945).

Wszystkie te przystosowania wskazuj¹, i¿ trawianka jest

wybitnym eurybiontem, o wyj¹tkowej zdolnoœci do zajmo-

wania nowych, nieprzyjaznych dla innych gatunków ryb

siedlisk.

Tar³o

Niew¹tpliwie istotne znaczenie w sukcesie koloniza-

cyjnym ma sposób jej naturalnego rozrodu. Ryby te

osi¹gaj¹ dojrza³oœæ p³ciow¹ w drugim lub w trzecim roku

¿ycia przy d³ugoœci ca³kowitej wynosz¹cej 5-6 cm.

W obszarze naturalnego wystêpowania do tar³a dochodzi

w maju i czerwcu, gdy temperatura wody osi¹gnie 15-20�C

(Kirpichnikov 1945, Bogutskaya i Naseka 2002). Ubar-

wiony na czarno samiec, zdeformowany t³uszczowym

guzem, przejawia bardzo silny terytorializm. W celu za³o¿e-

nia gniazda wybiera kamieñ, wiêkszy liœæ, a nawet szybê

akwarium, nastêpnie czyœci znalezion¹ powierzchniê

i strze¿e jej przed innymi samcami. Przed tar³em odbywa

siê taniec godowy. Gotowa do z³o¿enia ikry samica ma

wyraŸnie zaokr¹glony brzuch, a masa jej jajników stanowi

15-20% masy cia³a (Kirpichnikov 1945). P³odnoœæ abso-

lutna zale¿y od wielkoœci samicy i tak osobniki ma³e

sk³adaj¹ tylko kilkaset jaj, natomiast najwiêksze nawet do

37000. Tar³o trawianki jest porcyjne (Litvinov i O’Gorman
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Fot. 2. Samica trawianki w szacie godowej (fot. J. Wolnicki).

Fot. 3. Samiec trawianki w szacie godowej; wyraŸnie widoczny
guz t³uszczowy na g³owie (fot. J. Wolnicki).



1996), jednak niewielkie samice sk³adaj¹ ikrê tylko raz

(Bogutskaya i Naseka 2002). Miêdzy z³o¿eniem kolejnych

porcji ikry mija oko³o dwóch tygodni. Ikr¹ opiekuje siê tylko

samiec. Odgania on wszelkich intruzów, a z³o¿one jaja

wachluje p³etwami piersiowymi, zapewniaj¹c im sta³y

dostêp œwie¿ej, natlenionej wody.

Rozwój embrionalny i larwalny

Jaja trawianki maj¹ wrzecionowaty kszta³t. Na jednym

koñcu s¹ one wyposa¿one w lepkie nici, s³u¿¹ce mocnemu

przytwierdzaniu siê do pod³o¿a. Os³onki jajowe s¹ przezro-

czyste. Ikra du¿ych samic mo¿e mieæ 3,8 mm d³ugoœci i 1,3

mm szerokoœci (Kostrzewa i in. 1999). W temperaturze

18�C po 55 godzinach inkubacji zarodek ma ju¿ uwolnion¹

czêœæ ogonow¹. Oczy s¹ wtedy widoczne, lecz bezbarwne

(Sikorska i in. 2007). Faza zaoczkowania nastêpuje po 4

dniach i d³ugoœæ zarodka wynosi wtedy 2,6-2,9 mm.

Wyklucie nastêpuje po oko³o 216 stopniogodzinach inku-

bacji, kiedy d³ugoœæ ca³kowita larwy wynosi oko³o 4,5 mm.

Warto przypomnieæ, ¿e u wiêkszoœci gatunków ryb œwie¿o

wyklute larwy maj¹ ¿uchwê niedorozwiniêt¹, a ich cia³o

mocno odbiega od pokroju cia³a doros³ych osobników

(Grodziñski 1971). U trawianki jest inaczej. Œwie¿o wykluta

larwa ma dobrze wykszta³cony otwór gêbowy i nape³niony

jeszcze w okresie zarodkowym jednokomorowy,

zamkniêty pêcherz p³awny. Nape³nienie pêcherza umo¿li-

wia dzia³alnoœæ gruczo³u gazowego (Voskoboinikova

i Pavlov 2006). Dziêki zdolnoœci aktywnego p³ywania

i obecnoœci dro¿nego otworu gêbowego, larwa trawianki

mo¿e natychmiast rozpocz¹æ ¿erowanie.

Dzieñ po wykluciu, w temperaturze 20�C, larwy

osi¹gaj¹ d³ugoœæ ca³kowit¹ oko³o 5,5 mm (Sikorska i in.

2007). Kiedy d³ugoœæ ca³kowita larw wynosi oko³o 7 mm,

ich woreczek ¿ó³tkowy jest ju¿ prawie ca³kowicie zresorbo-

wany (Voskoboinikova i Pavlov 2006). Przysz³y, drapie¿ny

tryb ¿ycia zdradzaj¹ larwy o d³ugoœci wynosz¹cej zaledwie

8 mm, maj¹ one ostre, silnie zagiête do œrodka zêby. Osob-

niki m³odociane, o d³ugoœci ca³kowitej oko³o 30 mm, maj¹

w pe³ni wykszta³con¹ okrywê ³uskow¹, wtedy te¿ pojawia

siê u nich ubarwienie charakterystyczne dla doros³ych

osobników.

Pokarm i zachowania pokarmowe

Larwy trawianki poluj¹ w toni wodnej na najdrobniej-

sze wioœlarki, niedojrza³e formy wid³onogów i najmniejsze

ochotkowate. Osobniki nieprzekraczaj¹ce d³ugoœci

ca³kowitej 25 mm od¿ywiaj¹ siê g³ównie wiêkszymi organi-

zmami planktonowymi, jednak ju¿ wtedy wystêpuj¹ przy-

padki kanibalizmu (Sinelnikov 1976). Ryby z przedzia³u

d³ugoœci ca³kowitej 25-100 mm s¹ bentofagami, a ich

g³ówne po¿ywienie stanowi¹ larwy wiêkszych owadów,

przede wszystkim ochotkowatych, jêtek i wa¿ek. Osobniki

mierz¹ce 60 mm uzupe³niaj¹ swoj¹ dietê kie³¿ami, drob-

nymi miêczakami, a nawet kijank¹ lub niewielk¹ ryb¹, rów-

nie¿ w³asnego gatunku. Trawianka, której d³ugoœæ

ca³kowita przekroczy 100 mm poluje przede wszystkim na

innych przedstawicieli ichtiofauny, a niewielki odsetek

po¿ywienia stanowi¹ ma³¿e i œlimaki (Sinelnikov 1976,

Bogutskaya i Naseka 2002, Reshetnikov 2003, Košèo i in.

2008).

Sk³ad diety w poszczególnych okresach rozwoju jest

bardzo zró¿nicowany. Najbardziej ró¿norodnym pokar-

mem od¿ywiaj¹ siê osobniki o d³ugoœci ca³kowitej 40-60

mm (Košèo i in. 2008). Badania przeprowadzone w Zbior-

niku W³oc³awskim wykaza³y, ¿e trawianka jest niewybiór-

czo dzia³aj¹cym drapie¿nikiem i dostosowuje swoj¹ dietê

do aktualnie panuj¹cych warunków pokarmowych (Gra-

bowska i in. 2009).

Osobniki trawianki najczêœciej przebywaj¹ w pobli¿u

dna, zastygaj¹c w bezruchu poœród roœlinnoœci. Kiedy

wypatrz¹ ofiarê, powoli pod¹¿aj¹ za ni¹, poruszaj¹c tylko

p³etwami piersiowymi. Czatuj¹ca ryba ustawia cia³o pod

k¹tem oko³o 45�, sytuuj¹c siê poni¿ej ofiary. Atak jest prze-

prowadzany b³yskawicznie i z ma³ej odleg³oœci, mimo to

czêsto jest nieudany. Mniejsze ofiary s¹ po³ykane

w ca³oœci. W wypadku wiêkszych – czasem wielkoœci

zbli¿onej do drapie¿nika – trawianka konsumuje tylko te ich

czêœci, które zdo³a po³kn¹æ, podczas gdy reszta ofiary jest

porzucana. Jest pewne, ¿e mo¿e czyniæ znaczne szkody

w œrodowisku, nie tylko wyjadaj¹c ryby, lecz równie¿ œmier-

telnie je rani¹c.

Wp³yw na rodzime biocenozy

Trawianka, bêd¹c ¿ar³ocznym drapie¿nikiem, silnie

wp³ywa na liczebnoœæ wspó³wystêpuj¹cych gatunków

bezkrêgowców, p³azów i ryb (Bogutskaya i Naseka 2002,

Orlova i in. 2006). Mo¿e wiêc byæ przyczyn¹ obni¿enia ró¿-

norodnoœci gatunkowej zajmowanych przez ni¹ ekosyste-

mów wodnych (Litvinov i O’Gorman 1996, Bogutskaya

i Naseka 2002, Košèo i in. 2008, Witkowski 2008). Jest to

szczególnie widoczne w przypadku niewielkich akwenów

(Kottelat i Freyhof 2007). Negatywne oddzia³ywanie tra-

wianki na inne zwierzêta mo¿e polegaæ na konkurencji

o pokarm (wp³yw poœredni) albo na drapie¿nictwie (wp³yw

bezpoœredni), kiedy ryba ta wy¿era m³odociane i/lub

doros³e osobniki wspó³wystêpuj¹cych zwierz¹t, nie tylko

krêgowców (Litvinov i O’Gorman 1996). Udokumentowano

na przyk³ad negatywn¹ korelacjê miêdzy obecnoœci¹ tra-

wianki w zbiornikach wodnych a liczb¹ gatunków wystê-

puj¹cych tam bezkrêgowców, takich jak chrz¹szcze,

wa¿ki, paj¹ki, pijawki i œlimaki (Reshetnikov 2003).

Trawianka, jako przede wszystkim ichtiofag, mo¿e byæ

równie¿ bezpoœredni¹ przyczyn¹ drastycznego spadku

liczebnoœci m³odocianych osobników gatunków ryb dora-

staj¹cych do wiêkszych rozmiarów, jak i doros³ych osobni-
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ków drobnych gatunków. Jednym z najbardziej spektaku-

larnych przyk³adów, ilustruj¹cych si³ê oddzia³ywania tra-

wianki na ca³e populacje innych gatunków ryb, mo¿e byæ

sytuacja stwierdzona niedawno w niewielkim zbiorniku tor-

fowiskowym w rezerwacie „Magazyn” ko³o Sobiboru. Jesz-

cze w 2005 roku akwen ten zamieszkiwa³a cenna,

zagro¿ona wyginiêciem ryba karpiowata – strzebla b³otna

Eupallasella percnurus. Niespodziewanie w 2006 roku

w zbiorniku stwierdzono liczn¹ obecnoœæ trawianki, równo-

czeœnie rejestruj¹c nag³y spadek liczebnoœci strzebli

b³otnej. Od 2007 roku nie z³owiono tam ani jednego osob-

nika drugiego z wymienionych gatunków, podczas gdy

z³owienie trawianki nie przysparza najmniejszych trudno-

œci. Przytoczone fakty dowodz¹, ¿e w wypadku bytowania

w ma³ych zbiornikach wodnych jest ona zdolna do unice-

stwienia ca³ej populacji innego gatunku ryby (Wolnicki

i Sikorska 2007, Wolnicki i Kolejko 2008).

Trawianka jest zagro¿eniem dla wielu gatunków

p³azów. Najczêœciej bowiem bytuj¹ one w bardzo drobnych,

silnie astatycznych zbiornikach wodnych, nieodpowiednich

dla wiêkszoœci gatunków ryb. Trawianka, bêd¹c bardzo

odporna na zmienne warunki œrodowiskowe, mo¿e jednak

zasiedlaæ takie œrodowiska i wtedy czyniæ spustoszenie

w populacjach gatunków ¿ab i traszek, co ciekawe, z jed-

nym tylko wyj¹tkiem, którym jest ropucha Bufo bufo

(Reshetnikov 2003, 2005). Jak zauwa¿ono, trawianka mo¿e

mieæ te¿ pewien wp³yw na tempo eutrofizacji akwenów,

poniewa¿ zjada p³azy, które wyszed³szy na l¹d, wyprowa-

dzi³yby w ten sposób poza zbiornik wodny znaczn¹ iloœæ

substancji biogenicznych (Reshetnikov 2003).

W zbiornikach wodnych niezamieszka³ych przez dra-

pie¿niki trawianka szybko staje siê dominantem. Nato-

miast w akwenach o bogatej ichtiofaunie sama podlega

skutecznemu drapie¿nictwu ze strony wystêpuj¹cych tam

ryb drapie¿nych, takich jak szczupak, okoñ czy tajmieñ

(Litvinov i O’Gorman 1996, Bogutskaya i Naseka 2002).

Status prawny gatunku w Polsce

Powa¿ne zagro¿enie, jakie niesie ze sob¹ inwazja

nowego gatunku obcego, zosta³o dostrze¿one i uwzglêd-

nione w odpowiednich aktach prawnych. W 2003 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w „rozporz¹dzeniu

w sprawie po³owu ryb oraz warunków chowu, hodowli

i po³owu innych organizmów ¿yj¹cych w wodzie” zakaza³o

wpuszczania trawianki do jakichkolwiek wód (Dz.U. 2003

nr 17 poz. 160). Zmieniono tak¿e Regulamin Amatorskiego

Po³owu Ryb, który obecnie mówi: „Raków prêgowatych,

raków sygna³owych oraz ryb z gatunku trawianka, czeba-

czek amurski i sumik kar³owaty po z³owieniu nie nale¿y

wypuszczaæ do ³owiska, w którym je z³owiono, ani do

innych wód.” Obecnie Ministerstwo Œrodowiska pracuje

nad projektem rozporz¹dzenia „w sprawie listy roœlin,

zwierz¹t i grzybów gatunków obcych, które w przypadku

uwolnienia do œrodowiska przyrodniczego mog¹ zagroziæ

gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym”

(www.mos.gov.pl), wœród których równie¿ figuruje tra-

wianka.

Ustanowione przepisy nie powinny byæ lekcewa¿one.

Maj¹c na uwadze wyj¹tkow¹ odpornoœæ trawianki na nie-

korzystne warunki œrodowiskowe oraz drapie¿ny model

¿ycia, nale¿y zdawaæ sobie sprawê z zagro¿eñ, jakie niesie

ten gatunek dla rodzimej ichtiofauny. Dalsze losy trawianki

w naszym kraju w du¿ej czêœci zale¿¹ od rozs¹dku wszyst-

kich u¿ytkowników wód, to jest hodowców, rybaków i wêd-

karzy. W naszym wspólnym interesie jest powstrzymanie

ekspansji trawianki lub przynajmniej radykalne ogranicze-

nie jej tempa, o ile jeszcze jest to mo¿liwe.
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OCCURRENCE AND BIOLOGY OF THE AMUR SLEEPER, PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI, 1877

Jakub Wa³owski, Jacek Wolnicki

ABSTRACT. This paper presents selected data from the literature on the occurrence, chronology and ways of invasion, and some of

the most important aspects of the biology of the Amur sleeper, Perccottus glenii. This Siberian freshwater fish species is a member of

the family Odontobutidae, and it is an invasive alien species in Polish waters. The invasion of this fish in Poland was first noted over 16

years ago. The Amur sleeper is predatory, and it possesses an extraordinary ability to survive under even the most unfavorable

environmental conditions. Thus, it is considered to be exceptionally dangerous to native ichthyofauna, and it is capable of annihilating

populations of tiny fish.
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