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Nowe obce gatunki ryb z³owione w Jeziorku

Kamionkowskim na terenie Warszawy

Wstêp

Gatunki obce s¹ obecnie drugim, po fragmentacji sie-

dlisk, najwiêkszym zagro¿eniem dla ró¿norodnoœci biolo-

gicznej na œwiecie i jednym z najpowa¿niejszych wyzwañ

wspó³czesnej ekologii (Konwencja o ró¿norodnoœci biolo-

gicznej 1992). S¹ problemem globalnym: od 1750 roku

gatunki obce inwazyjne przyczyni³y siê do oko³o 40% wygi-

niêæ gatunków na ca³ym œwiecie (Campbell i Reece 2012).

Uwa¿a siê, ¿e walka ze skutkami inwazyjnych gatunków

obcych mo¿e kosztowaæ œwiatow¹ gospodarkê a¿ 5% glo-

balnego PKB (Pimental 2005).

Na œwiecie obserwuje siê obecnie ci¹g³y wzrost liczeb-

noœci taksonów obcych i inwazyjnych dla rodzimych faun

i trend ten jest dobrze widoczny równie¿ w Polsce (rys. 1).

W polskich wodach w ci¹gu ostatnich 800 lat pojawi³o siê 35

obcych, s³odkowodnych gatunków ryb (Grabowska i in.

2010). Najwiêcej z nich, bo a¿ 11 sprowadzono z Wschod-

niej Azji i Syberii, 10 z Ameryki Pó³nocnej, 8 z ró¿nych regio-

nów Europy, 2 z Afryki i 1 z Ameryki Po³udniowej. Zdecydo-

wana wiêkszoœæ wprowadzeñ – 22 – by³a celowa, tylko 9

by³o przypadkowych. W ci¹gu ostatnich 50 lat pojawi³o siê

kolejnych 18 gatunków obcych, co stanowi wiêcej ni¿ 50%

introdukowanych lub zawleczonych dot¹d gatunków ryb.

Zauwa¿alny jest zwi¹zek pomiêdzy miejscem pocho-

dzenia obcych gatunków ryb a typem ich negatywnego

wp³ywu na ekosystem. Gatunki pochodz¹ce z Azji: amur

bia³y Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), karp

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, karaœ srebrzysty Caras-

sius gibelio (Bloch, 1782), to³pyga pstra Hypophthal-

michthys nobilis (Richardson, 1845) i czebaczek amurski

Pseudorasbora parva (Temminck i Schlegel, 1846) wywie-

raj¹ niekorzystny wp³yw na ekosystemy jezior poprzez przy-

spieszanie procesu eutrofizacji (Opuszyñski 1997). Z kolei

wp³yw gatunków, których ojczyzn¹ jest Ameryka Pó³nocna

(bass s³oneczny Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758),

pstr¹g têczowy Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792),

pstr¹g Ÿródlany Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) i sumik

kar³owaty Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)) oraz

gatunków z rodziny babkowatych pochodz¹cych z rejonu

pontokaspijskiego (Azja) to przede wszystkim ograniczenie

liczebnoœci populacji gatunków rodzimych poprzez zjada-

nie ich ikry (Pawelec 2013).

Doœæ liczn¹ grupê wœród obcych gatunków inwazyj-

nych stanowi¹ ryby z rodziny babkowatych Gobiidae.

Obecnie w Polsce wystêpuj¹ czterej przedstawiciele tej

rodziny: inwazyjne – babka szczup³a Neogobius fluviatilis

(Pallas, 1814) i babka bycza Neogobius melanostomus

(Pallas, 1814) oraz obce – babka ³ysa Babka gymnotrache-

lus (Kessler, 1857) oraz babka rurkonosa Proterorhinus

semilunaris (Pallas, 1814).

Babka rurkonosa

Babka rurkonosa Proterorhinus semilunaris, dawniej

marmoratus (Pallas, 1814) pochodzi z s³onawych czêœci

zlewiska Morza Czarnego i Azowskiego, u wybrze¿y

Bu³garii, Gruzji, Rumunii, Ukrainy i Rosji. Jest to niewielka

bentoniczna ryba z rodziny babkowatych (Gobiidae), która

mo¿e osi¹gaæ d³ugoœæ ca³kowit¹ do 11,5 centymetra. Ma

br¹zowe zabarwienie, szerokie, ciemne, ukoœne paski na

ciele, a jej nozdrza to dwie rurki, które rozci¹gaj¹ siê nad

górn¹ warg¹ – cecha charakterystyczna, pozwalaj¹ca

odró¿niæ ten gatunek od innych ryb babkowatych w Euro-
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Rys. 1. Wyk³adnicze tempo wzrostu liczby gatunków obcych w faunie Polski;

s³upki oznaczaj¹ przyrost liczby gatunków w ka¿dym pe³nym stuleciu

(G³owaciñski i in. 2011).



pie. Typowym pokarmem tego gatunku, podobnie jak

innych pontokaspijskich babek, jest zoobentos.

Dawniej gatunek ten by³ uwa¿any za jedynego przed-

stawiciela rodzaju Proterorhinus o zasiêgu siêgaj¹cym do

basenu Morza Kaspijskiego, ale w 2000 roku, w wyniku dal-

szych analiz molekularnych i morfologicznych zosta³ on

podzielony na kilka kryptycznych gatunków (Stepien i in.

2006, Neilson i Stepien 2009b, Herler i in. 2013). Zgodnie

z obecn¹ koncepcj¹ nazwa P. marmoratus ma zastosowa-

nie wy³¹cznie do populacji zamieszkuj¹cych wody morskie

i s³onawe basenu Morza Czarnego. Populacje s³odko-

wodne wywodz¹ce siê z tego akwenu mo¿na obecnie przy-

pisaæ zachodniej populacji Proterorhinus semilunaris,

z wyj¹tkiem przedstawicieli krymskiego gatunku Proterorhi-

nus tataricus (Herler i in. 2013).

W kwietniu 2008 r. po raz pierwszy zarejestrowano

szeœæ osobników babki rurkonosej w Polsce, na terenie

Zalewu W³oc³awskiego oraz w pobli¿u mostu p³ockiego na

Wiœle (Grabowska i in. 2008). W Europie Proterorhinus

semilunaris zosta³ po raz pierwszy odnotowany w sierpniu

2007 r. w górnej i œrodkowej czêœci rzeki Prypeæ (Bia³oruœ),

bardzo blisko kana³u Prypeæ-Bug (Rizevsky i in. 2007), co

sugeruje, ¿e gatunek dotar³ do Polski (zlewni Wis³y)

kana³em Prypeæ-Bug (Grabowska i in. 2008). Do tej pory nie

by³o stwierdzeñ tego gatunku na terenie Warszawy.

Babka ³ysa

Babka ³ysa Babka gymnotrachelus, znana wczeœniej

jako Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857), jest tak¿e

gatunkiem pontokaspijskim z rodziny babkowatych. Samce

mog¹ osi¹gaæ 16 centymetrów ca³kowitej d³ugoœci cia³a,

samice 13 centymetrów. Barwa cia³a jest przewa¿nie

¿ó³to-szara, z du¿¹ iloœci¹ czarnych plamek, które uk³adaj¹

siê w ukoœne paski (cecha, która pozwala odró¿niæ j¹ od

innych obcych gatunków, np. Neogobius fluviatilis). Jest to

gatunek reliktowy rejonu pontokaspijskiego. Gatunek ten

obecnie umieszcza siê w obrêbie jednogatunkowego

rodzaju Babka. Dawniej by³ uwa¿any za

podrodzaj rodzaju Neogobius, ale

w 2006 roku zosta³y podwy¿szony do

statusu rodzaju na podstawie analizy

molekularnej (Stepien i Tumeo 2006,

Neilson i Stepien 2009a).

Babka ³ysa zasiedli³a rzeki zlewiska

ba³tyckiego, w tym Bug i Wis³ê, gdzie po

raz pierwszy w Polsce odnotowano j¹

w 1995 roku (Danilkiewicz 1996,

Kostrzewa i in. 2004, Jaroszewska i in.

2008). B. gymnotrachelus rozprzestrze-

nia siê w Europie dwoma pontokaspij-

skimi szlakami migracyjnymi. Do Polski

dotar³a prawdopodobnie przez „korytarz

centralny“ z Morza Czarnego, przez

rzekê Dniepr a¿ do kana³u Prypeæ-Bug (Bij de Vaate i in.

2002). Babka ³ysa zosta³a, prawdopodobnie po raz pierw-

szy, stwierdzona w Warszawie (w Jeziorku Kamionkow-

skim) w czerwcu 2014, kiedy od³owiono kilka m³odych

osobników (Wolnicki 2015).

W ujœciu Dniestru po³owa diety babki ³ysej sk³ada siê

z ryb. Reszta to mieszanka skorupiaków (Corophididae)

(29,6%), miêczaków (Dreissena, Adacna, Monodacna)

(12,5%) obunogów i sk¹poszczetów, takich jak np. Tubifex

tubifex (Strautman 1972). W Polsce obunogi z Zalewu

W³oc³awskiego stanowi³y 11-70% ca³kowitej biomasy

pochodz¹cej z jelit wy³owionych ryb, drugim typem ofiar

by³y larwy Chironomidae (16-63% ca³kowitej biomasy

pokarmowej) oraz w mniejszym stopniu poczwarki Chirono-

midae, larwy innych muchówek, wid³onogi i kilka larw ryb

(Grabowska i Grabowski 2005).

Zarówno babka ³ysa, jak i babka rurkonosa znajduj¹ siê

na Czerwonej Liœcie Gatunków Zagro¿onych IUCN ze sta-

tusem „najmniejszej troski“. W Polsce Grabowska

i wspó³autorzy (2010) klasyfikuj¹ te gatunki jako „obce

inwazyjne”, zwracaj¹c uwagê na ich szybk¹ ekspansjê

w wodach polskich i zwiêkszanie liczebnoœci, co mo¿e siê

przek³adaæ na ich potencja³ inwazyjny. Z drugiej strony brak

tych taksonów w ogólnoeuropejskiej bazie gatunków inwa-

zyjnych NOBANIS (European Network on Invasive Alien

Species – nobanis.org), natomiast figuruj¹ one w EASIN

(European Alien Species Information Network), co potwier-

dza, i¿ mimo ich prawdopodobnego du¿ego potencja³u, by

staæ siê inwazyjnymi, gatunki te w Europie uwa¿ane s¹ na

razie jedynie za obce. Dzieje siê tak, gdy¿ do tej pory brak

badañ jednoznacznie potwierdzaj¹cych negatywny wp³yw

tych gatunków na europejskie gatunki i ich siedliska.

Materia³y i metody

Jeziorko Kamionkowskie (rys. 2, fot. 3 i 4) to starorze-

cze Wis³y, o powierzchni ok. 8 ha i maksymalnej g³êbokoœci

5 m. Do pocz¹tku XX wieku jeziorko mia³o bezpoœrednie
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Rys. 2. Mapa Jeziorka Kamionkowskiego wraz z przyleg³oœciami (Google maps z dn. 16.10.2018).



po³¹czenie z Wis³¹. Obecnie jest ono po³¹czone ze œrodko-

wym basenem Portu Praskiego krytym kana³em – tzw.

kolektorem stadionowym, biegn¹cym pod al. Zielenieck¹

i terenami Stadionu Narodowego, a wiêc z Wis³¹ po³¹czone

jest za poœrednictwem portu (Wolnicki 2015). Jezioro

zarz¹dzane jest przez Mazowiecki Okrêg Polskiego

Zwi¹zku Wêdkarskiego, który dokonuje w nim zarybieñ dwa

razy w roku, wiosn¹ i jesieni¹, gatunkami takimi jak

karp Cyprinus carpio, lin Tinca tinca, szczupak Esox

lucius i wêgorz Anguilla anguilla (PZW – informacja

ustna).

W lipcu 2016 r. w Jeziorku Kamionkowskim

w Parku Skaryszewskim w Warszawie (fot. 4) prze-

prowadzano sezonowe inwentaryzacje miêczaków.

Osady wy³awiano przy u¿yciu specjalistycznego

sprzêtu – kasarka, czyli sieci nawleczonej na obrêcz

w kszta³cie litery D, przymocowanej do metalowej

r¹czki o d³ugoœci 1,5 m.

Wyniki i dyskusja

Przy poborze prób bentosowych wraz z osadami

dennymi wy³owiono dwa m³ode osobniki obu gatun-

ków Proterorhinus semilunaris i Babka gym-

notrachelus. P. semilunaris mia³a 4,7 cm

ca³kowitej d³ugoœci (mierzonej od koñca

pyska ryby do koñca d³u¿szego p³ata p³etwy

ogonowej – ang. total length), a B. gymnotra-

chelus mia³a 3,2 cm ca³kowitej d³ugoœci (fot.

1 i 2). Oszacowano, ¿e ryby te s¹ jeszcze

m³ode, niedojrza³e p³ciowo, co mo¿e wska-

zywaæ na fakt, i¿ oba te gatunki z powodze-

niem prze¿ywaj¹ zimy i skutecznie rozmna-

¿aj¹ siê w Jeziorku Kamionkowskim.

Ponadto od³owy te potwierdzi³y wczeœ-

niejsz¹ obserwacjê B. gymnotrachelus w tym

akwenie (Wolnicki, 2015). Sposoby pojawie-

nia siê w Jeziorku Kamionkowskim tych

dwóch obcych gatunków s¹ niejasne – jedn¹

z dróg móg³ byæ kana³ drena¿owy ³¹cz¹cy

jezioro z Wis³¹, którym przedosta³y siê osob-

niki doros³e, które nastêpnie przyst¹pi³y do

rozrodu w tym miejscu, czego efektem by³o

znalezienie osobników m³odocianych w lipcu

2016 roku. Alternatywn¹ drog¹ mog³o byæ

przenoszenie zwierz¹t na du¿e odleg³oœci

przez inne zwierzêta, w tym wypadku ptac-

two wodne, tak liczne w Parku Skaryszew-

skim: ikra mog³a przykleiæ siê do ptasich nóg

i odkleiæ w Jeziorku Kamionkowskim, gdzie

z jaj wyklu³ siê i dorasta³ narybek (Sullivan

i in. 2002). Wêdkarstwo rekreacyjne, upra-

wiane przez ca³y rok w Jeziorku Kamionkow-

skim równie¿ sprzyja biologicznym inwa-

zjom. Obce gatunki ryb, w postaci ikry, mog¹ byæ przeno-

szone przez nieœwiadomych wêdkarzy na sprzêcie: sie-

ciach do przetrzymywania ryb (takich jak sadzyki, podbie-

raki czy podrywki), wêdkach, wiadrach czy silnikach ³odzi.

Oszacowano, ¿e wy³owione osobniki obu gatunków

by³y stosunkowo m³ode (P. semilunaris mia³ oko³o 2 lat, a B.
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Fot. 1. Babka rurkonosa Proterorhinus semilunaris, osobnik wy³owiony z Jeziorka Kamionkowskiego

(Warszawa) w lipcu 2016 roku, d³ugoœæ ca³kowita 4,7 cm.

Fot. 2. Babka ³ysa Babka gymnotrachelus, osobnik wy³owiony z Jeziorka Kamionkowskiego (Warsza-

wa) w lipcu 2016 roku, d³ugoœæ ca³kowita 3,2 cm.

Fot. 3. Jeziorko Kamionkowskie (Warszawa, Park Skaryszewski, widok od str. alei Ziele-

nieckiej).



gymnotrachelus ponad 1 rok), co mo¿e wskazywaæ na to,

¿e te dwa gatunki z powodzeniem rozmna¿aj¹ siê Jeziorku

Kamionkowskim.

Zarówno babka rurkonosa, jak i babka ³ysa mog¹ staæ

siê inwazyjnymi gatunkami w Polsce w niedalekiej

przysz³oœci (podobnie jak sta³o siê to w przypadku innych

obcych babkowatych, np. babki szczup³ej Neogobius flu-

viatilis) dziêki temu, ¿e maj¹ kilka cech biologicznych, które

wydaj¹ siê u³atwiaæ ich skuteczn¹ ekspansjê. Wysoki

poziom fenotypowej plastycznoœci oraz wysoka tolerancja

na szerokie spektrum czynników ekologicznych mog¹ im

pomóc w kolonizacji nowych akwenów, gdzie warunki

wodne s¹ gorsze dla polskich gatunków rodzimych, które

preferuj¹ bardziej natlenion¹, czyst¹ wodê. Jednymi z naj-

bardziej korzystnych siedlisk wielu gatunków ryb s¹ ma³e

i œrednie cieki – z drugiej strony s¹ to obecnie najbardziej

zdegradowane œrodowiska w Polsce, g³ównie przez nie-

umiejêtn¹ lub z³¹ dzia³alnoœæ agrotechniczn¹, hydrotech-

niczn¹ i hydroenergetyczn¹ (Jab³oñska i in. 2013). Sytuacja

ta powoduje odwrót rodzimych gatunków ryb bentonicz-

nych, a woln¹ przestrzeñ zajmuje bardziej odporny gatunek

obcy, taki jak w³aœnie babka rurkonosa czy babka ³ysa.

Oba gatunki maj¹ tak¿e skuteczn¹ strategiê reproduk-

cyjn¹: mog¹ rozmna¿aæ siê wiêcej ni¿ jeden raz w roku

(zwykle 2-3 tar³a w sezonie). Samce obu gatunków buduj¹

gniazdo i strzeg¹ jaj a¿ do wylêgu, co znacznie zwiêksza

prze¿ywalnoœæ m³odych larw (Kottelat i Freyhof 2007). Ze

wzglêdu na dietê, która w skolonizowanych akwenach jest

podobna do diety rodzimych bentoso¿erców, babka ³ysa

i babka rurkonosa mog¹ stanowiæ realne zagro¿enie dla

rodzimych gatunków ryb, takich jak kie³b pospolity Gobio

gobio (Linnaeus, 1758) (lub rzadki kie³b Kesslera Gobio

kessleri (Dybowski, 1862) i kie³b bia³op³etwy Romanogobio

albipinnatus (Lukasch, 1933)), koza pospolita Cobitis taenia

Linnaeus, 1758 (zwierzê chronione na mocy dyrektywy sie-

dliskowej Natura 2000) i zagro¿ona wyginiêciem koza

z³otawa Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863) (gatu-

nek zaklasyfikowany do kategorii EN – gatunki bar-

dzo wysokiego ryzyka, silnie zagro¿one wg Polskiej

Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t, G³owaciñski i in. 2001),

œliz Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) i ustê-

puj¹cy w polskich wodach jazgarz Gymnocephalus

cernua (Linnaeus, 1758) (obserwacja w³asna, na

podstawie danych zebranych podczas wielokrotnych

po³owów ryb oraz informacji ustnych od rybaków).

Dlatego tak wa¿na jest dalsza obserwacja i badania

laboratoryjne obu tych gatunków, by poznaj¹c

dok³adnie ich biologiê i ekologiê móc próbowaæ prze-

widzieæ potencjalny wp³yw na polskie œrodowiska

wodne.

Podziêkowania

Autorzy chcieliby podziêkowaæ obu recenzen-

tom za ich konstruktywne komentarze i uwagi. Badania

zosta³y zrealizowane w ramach grantu z Narodowego Cen-

trum Nauki (Polska) nr 2018/29/N/NZ8/02436.
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NEW ALIEN FISH SPECIES CAUGHT IN LAKE KAMIONKOWSKI IN WARSAW

Alicja Pawelec, Pawe³ Koperski

ABSTRACT. The western tubenose goby, Proterorhinus semilunaris (Pallas, 1814), and the racer goby, Babka gymnotrachelus

(Kessler, 1857), are alien species to European ichthyofauna. Both species originate from the Ponto-Caspian region, which includes

the Black and Caspian seas and the Sea of Azov. These benthivorous fish are small (growing to lengths of 16 cm) and inhabit fairly

shallow brackish and fresh waters. They reached Poland through the Pripyat–Bug canal, probably as the result of the release of

spawn and juvenile individuals with vessel ballast water. Despite their small size, they can pose significant threats to native species

inhabiting Poland through strong competition for food, hiding places, and spawning grounds. In Poland, these species have

established self-sustaining populations, but their impact on native ecosystems is not yet fully understood, which is why it is essential

to monitor their populations. Juvenile specimens of western tubenose goby, P. semilunaris, and racer goby, B. gymnotrachelus, were

found in July 2016 in Lake Kamionkowski, Skaryszewskim Park, Warsaw. This was the first confirmation of P. semilunaris inhabiting

this new site of occurrence and confirmation of the occurrence of B. gymnotrachelus in Lake Kamionkowski in Warsaw.

Keywords: western tubenose goby, Lake Kamionkowski, ichthyofauna, benthivorous fishes
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