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Usuwanie gatunków obcych w strefie przybrzeżnej - doświadczenia z 
Zatoki Puckiej i Cypla Helskiego 

(Jacek Herbich, Krzysztof E. Skóra, Uniwersytet Gdański) 

Neogobius melanostomus
Babka śniadogłowa (b.bycza), byczek …Babka śniadogłowa (b.bycza), byczek …

Referuje dr Maciej Kwiatkowski 
Stacja Morska IOUG w Heli



Wsiedlenie przypadkowe
prawdopodobnie via wody balastowe 

„Wniknięcie N.malanostomus do 
Bałtyku powoduje zmianę ewolucji 
ekosystemu tego morza”
Prof. Henn Ojaveer, University of Tartu : 

Skóra K.E., Stolarski J., 1993. New fish species in the 
Gulf of Gdańsk. Neogobius sp [cf. Neogobius
melanostomus (Pallas 1811)], Bulletin of the SFI, 
Gdynia, 1(128); 83
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Stan inwazji N.melanostomus i N.fluviatilis w Polsce w 2003 roku

Foto.J.Wozniewska

Dziś N.melanostmus występuje w całym Bałtyku i Cieśninach Duńskich, 
zaczyna wchodzić do wód estuariowych Morza Północnego
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Historia odkrycia, badań i prób 
zapobiegania inwazji

• Odkrycie obecności w Bałtyku – rok 1990 (Hel)
• Faktyczny okres wniknięcia – przed 1987 rokiem (prawdopodobnie w 

Gdyni) Gdyni) 
• Stwierdzenie inwazji - lata 90. XX wieku (rozwinięcie badań)
• Przełom XX/XXI wieku szukanie środków zaradczych (projekty IOUG)
• Działania – prewencyjnych nie było 
• Niwelacja skutków – tylko próby pilotowe, brak systemowych -

modernizacja prawa ochrony środowiska,  gospodarowania wodami 
balastowymi  



Dlaczego gatunek ten odniósł 
inwazyjny sukces w Zatoce Puckiej 

• Posiada predyspozycje biologiczne i ekologiczne
– tolerancja na zmienne zasolenie, 
– wytrzymałość na deficyty tlenowe, 
– odpowiednie spektrum  pokarmowe, 
– sposób rozrodu, krótki cykl życia – wymiany pokoleń, obrona gniazd, 

demersalne stadia larwalne i juwenilne,  
– zdolność ukrywania się przed wieloma drapieżnikami – zdolność ukrywania się przed wieloma drapieżnikami 

• Gatunek natrafił na odpowiedni - antropogenicznie zmieniony - ekosystem 
– eutrofizacja zwiększyła zasoby filtratorów – małży, będących głównym 

pokarmem N.melanostomus, 
– zabudowa techniczna brzegu dostarczyła bezpiecznych siedlisk, przełowienie 

lokalnych drapieżników – szczupaka, węgorza, okonia pozbawiło naturalnych 
wrogów, 

– spadek i brak presji połowowej - zanik rybołówstwa żakowego, brak popytu na 
rynku 

N.melanostomus to gatunek bardzo liczny, występuje niemal wszędzie !!!



Eutrofizacja wzmacnia zasoby N.melanostomus

Więcej zawiesiny i materii organicznej = więcej małży = wzrost bazy pokarmowej dla 
N.mealnostomus (>50% diety – omułek) 

Fot. J. Samsel



„Nowe brzegi” 

Zatoki Puckiej wspierają 
inwazje N.melanostomus

1/ niszczenie przybrzeżnych 
szuwarów to niszczenie siedlisk 
młodzieży rodzimych ryb 
drapieżnych drapieżnych 

2/ inżynieria umacniania 
brzegów nie zwraca uwagi  na 
ekologiczne konsekwencje 
swoich działań, a inwestycje te 
nie są zobowiązane do 
kompensacji przyrodniczych

„MEGAPOLIS” – tysiące gniazd i kryjówek dla N.m.



Konsekwencje inwazji 

• Odziaływanie na naturalną strukturę lokalnej ichtiofauny – głównie na 

inne babkowate (piaskową, małą i czarną!!!) - przez drapieżnictwo, 

konkurencję o mikro-habitaty, upowszechnienie chorób i pasożyty

• Zmiany w strukturze ryb przemysłowych (np. eliminacja węgorzycy) • Zmiany w strukturze ryb przemysłowych (np. eliminacja węgorzycy) 

• Potencjalna konkurencja pokarmowa z innymi gatunkami (przy deficycie 

poszczególnych składników bazy pokarmowej)

• Zmiany w przepływie energii i zanieczyszczeń w ekosystemie



Beneficjenci inwazji: 
kormorany i czaple 

(przy deficycie zasobów ryb drapieżnych i zapaści 
rybołówstwa z powodu ogólnego spadku zasobów 
ryb o znaczeniu gospodarczym)

Kormorany i czaple budując na tej Kormorany i czaple budując na tej 
bogatej dziś bazie pokarmowej własny 
reprodukcyjny sukces (łatwość 
wykarmienia potomstwa) nie są w 
dostatecznych stopniu zredukować 
zasoby N.melanostomus – polują na 
niego wyłącznie w dzień i poza jego 
kryjówkami, a z strefy brzegowej są z 
reguły i coraz częściej wypłaszane 
(turystyka/rekreacja)  



The number of fish in cormorants pellets.

0

100

200

300

400

500

600

700

18.02.98 7.03.98 29.03.98 14.04.98 25.04.98 9.05.98

others

eelpout

round goby

The percentage of fish  in cormorants pellets.
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The frequency of occurance of fish in cormorants pellets.
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Rola 
N.melanostomus w 
pokarmie 
kormoranów Zatoki 
Puckiej (Sz. Bzoma 1998 The 

contribution of round goby to the food supply 
of cormorants feeding in the Puck Bay. Bull 
SFI 2: 39-47)

Foto.K.E.Skora



Jak zahamować inwazję tak dobrze przystosowanego do 
istniejących warunków  gatunku? 

Uwaga:

Ikra jest 
przyklejona 
do „sufitu” 
gniazda 
pilnowanego 
przez samca.

Foto.K.E.Skora

przez samca.



Pomóc mogłyby działania wspierające 
duże ryby drapieżne … 
Podjęto próbę, ale odstępując od ekologicznego celu projektu na rzecz celu 
gospodarczego (np. projekt „Zostera”) Tego rodzaju zarybiania nie powinny być 
realizowane pod kątem ich eksploatacji przemysłowej ! 

W przypadku Zatoki Puckiej wpierw należało odtworzyć  siedliska tych ryb, 
wprowadzić ograniczenia w ich połowach na czas rewitalizacji zasobów, staranie 
dobrać materiał zarybieniowy (np. w Zatoce używano populacji słodkowodnych 

Foto. P.Wysocki

wprowadzić ograniczenia w ich połowach na czas rewitalizacji zasobów, staranie 
dobrać materiał zarybieniowy (np. w Zatoce używano populacji słodkowodnych 
szczupaków)   



Szczególna  rola węgorza
Żeruje nocą i w dzień
Poluje na N. melanostomus

Potrafi penetrować kryjówki N. melanostomus i żeruje na ikrze tego gatunku !!!

Zjadając ikrę lub 
pozbawiając ją opieki 
samców niszczy 
tysiące embrionów 

Niestety zasoby europejskiego węgorza zanikają.  Gatunek wymaga wsparcia i 
czynnej ochrony.  Nie powinno się tego robić wyłącznie pod kątem odbudowy jego 
gospodarczych zasobów, ale jak np. w sytuacji Zatoki Puckiej (obszar Natura 2000) z 
uwagi na jego ekologiczną funkcję i dla ekologicznego celu odpowiednio dobierać 
środki (okresy ochronne, wymiary ochronne, ochronę siedlisk, niezależny 
monitoring zasobów i rynku, upowszechniać wiedzę).  

Dziś z działania rybackie nie podlegają OOS na obszarach Natura 2000.

tysiące embrionów 
N.melanostomus



Stworzenie popytu na obcy gatunek. 
Rok 2007. „SMACZNA BABKA” pierwszy projekt promocji konsumpcji N.melanostomus w 
Polsce (Stacja Morska IOUG – imprezy: POLEKO, BALTFISH, Bałtycki Festiwal Nauki  i inne) 

Prelekcje, 
ulotki, plakaty, 
filmy, wystawy, 
kulinaria w tym 
specjalna 
konserwa rybna 



Rok 2015,  Fundacja Rozwoju i Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego

Powtórzenie akcji promocji walki z obcym 
gatunkiem poprzez ... jego konsumpcję !!!

SMACZNE BABKI wśród „Smaków Bałtyku”
Promocja ryb, których połowy i popyt na 
konsumpcję nie oddziałują szkodliwie na chronione 
i zagrożone elementy bałtyckiej przyrody



Parę lat temu powstał komercyjny projekt 
wprowadzenia do handlu N.melnostomus
Mimo obiecujących wydajności - w szczycie sezonowym 600-800 kg /24h/ z 10 żaków

prywatny podmiot - inicjator projektu jednak nie otrzymał wsparcia ze strony agend MRiRW

Szkoda :-(
Jeśli wspomagamy budowę 
oczyszczalni ścieków, segregację 

Foto.K.E.Skora

oczyszczalni ścieków, segregację 
odpadów,  filtry i technologie 
oczyszczające powietrze, mniejszą 
emisję CO2 czy  zużycie energii  to 
dlaczego nie można dofinansować 
niszczenia gatunków obcych = 
„biologicznych śmieci”

Resort MRiRW w zakresie 
gospodarowania zasobami ryb 
powinien uwzględniać i tego rodzaju 
potrzeby ochrony przyrody  



Efekt = na rynku ciągle mamy falsyfikat 
(nazwa „Byczki” przypisana jest produktowi z ryb słodkowodnych) 

a w morzu mamy autentyki - niewykorzystywane i szkodliwe 
dla naturalnej różnorodności biologicznej  



Tymczasem nad Morzem Czarnym i 
Azowskim „byczki” są tak samo 
popularne jak u nas śledzie czy 
dorsze lub „flądry”

To:
• Obiekt połowów przemysłowych 
• Obiekt połowów wędkarskich
• Sprzedaż: świeżych, suszonych, w przetworach –

konserwy, marynaty …
• W restauracjach w różnych postaciach• W restauracjach w różnych postaciach

Pomnik dla „byczka”



Dziękuję za uwagę !

Foto.K.E.Skora


