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INtroDuctIoN
Allis shad historically occurred along the Atlantic coast from Norway to Morocco, extending
along the British Isles, the coasts of Germany,
Holland, Belgium, and France, and then down
to Spain and Portugal The original latitudinal
distribution of allis shad in the eastern Atlantic
was between 28°N and 60°N latitude (Baglinière
et al., 2003).

At the start of the 20th century, shad were an
important commercial fish with the total annual
catch of shad from Moroccan waters (including the Oued Moulouya, which drains into the
Mediterranean Sea) being in the region of 1000
tonnes (Watier, 1918).
However, during the 1970’s the construction of
barrages resulted in a number of populations
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WSTĘP
Dogłębne zrozumienie biologii ryb oraz ich migracji stanowi podstawę do podejmowania właściwych decyzji w kwestii planów odtwarzania
szlaków migracji ryb w naszych rzekach. Wymagana wiedza powinna dotyczyć biologii gatunków ryb podejmujących wędrówki, terminów ich sezonowych migracji oraz wymagań,
rozmiarów wędrujących osobników oraz lokalizacji siedlisk.

Należy też uwzględniać inne charakterystyczne cechy rzek, a zwłaszcza działanie czynników antropogenicznych oraz inne ograniczenia występujące na szlakach migracji ryb.
W tym rozdziale omawiane są cechy systemów
rzecznych na całym świecie, ze wskazaniem
głównych różnic pomiędzy nimi oraz oddziaływania antropogeniczne na ekosystemy wód
płynących i ich konsekwencje dla różnorodności biologicznej.

NIEBEZPIECZNE MIGRACJE W DÓŁ RZEKI

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
SYSTEMÓW RZECZNYCH
Przegląd dorzeczy i systemów rzecznych na świecie
jest dość pobieżny i bazuje na dostępnej literaturze
tematu (np. Welcomme, 1985). Jego celem jest pokazanie ogromnej zmienności wód, której ludzie odpowiedzialni za utrzymanie i odtwarzanie korytarzy
migracji ryb na całym świecie muszą stawić czoła.

w kierunku wschodnim jest także Amazonka. Jest
to największa rzeka na świecie, o dorzeczu obejmującym około 6,9 miliona kilometrów kwadratowych oraz średnim przepływie większym niż łączny
przepływ 13 następnych co do wielkości rzek świata. Większość kontynentu jest odwadniania przez
trzy największe rzeki: Amazonkę, Orinoko i Paranę.
Na zachodzie, rzeki wyżynne powiązane są z pasmami górskimi, a rzeki nizinne z sezonowo i obficie zalewanymi dżunglami oraz równinami.

Ameryka Północna
Większość systemów rzecznych północnej części
tego kontynentu obejmuje rzeki łączące liczne jeziora i mokradła. Na większości terytorium Kanady dominuje płaski krajobraz, z dużą powierzchnią
terenów podmokłych, które przez ponad pół roku
są zamarznięte, a na wiosnę podczas roztopów
ulegają zalaniu. Duże rzeki, w tym Nelson, Saskatchewan i Churchill płyną w kierunku północno-wschodnim i wpadają do zatoki Hudsona, zatoki
James Bay oraz zatoki Ungava. Na północy, druga
co do wielkości rzeka kontynentu, Mackenzie wraz
z rzekami Peace i Finlay uchodzi do Oceanu Arktycznego. Na wybrzeżu wschodnim jest wiele rzek,
a największa z nich St. Lawrence wpada do Oceanu Atlantyckiego. Liczne duże rzeki kontynentu,
w tym Jukon, Skeena, Kolumbia i Fraser płynie
w jego zachodniej części i uchodzą do Pacyfiku.

Rzeki wokół Morza Karaibskiego są krótsze i charakteryzują się rozległymi ujściowymi deltami i sezonowymi jeziorami. Niektóre obszary są bardzo
płaskie, co prowadzi do powstawania rozległych
płytkich rozlewisk z licznymi kanałami łączącymi
niewielkie, okresowe laguny.
Europa
W porównaniu do innych kontynentów, zachodnia
część Europy jest odwadniania przez liczne krótkie rzeki. Tylko jedna rzeka, Dunaj należy do pięćdziesięciu najdłuższych rzek na świecie. Europa
posiada dwa główne zlewiska: pierwsze należy do
Oceanu Atlantyckiego i sąsiadujących z tym oceanem mórz, na północnym zachodzie kontynentu, drugie odwadnia południowo wschodnią część
kontynentu do Morza Śródziemnomorskiego, Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego.

W pozostałej części Stanów Zjednoczonych długie
odcinki rzek zostały na przekształcone przez struktury przeciwpowodziowe. Rzeki są również intensywnie wykorzystywane na potrzeby rolnictwa oraz elektrowni wodnych. Na południu, większa część regionu
zajęta jest przez dorzecze Missisipi, największej rzeki
na kontynencie i czwartej co do wielkości rzeki świata, wraz z uchodzącą do niej rzeką Arkansas oraz
transgranicznymi rzekami Rio Grande i Kolorado.

Systemy rzeczne Europy Wschodniej obejmują
stosunkowo duże, wolno płynące rzeki, natomiast
rzeki w zachodniej części kontynentu mają źródła
w wyżej położonych obszarach, a ich warunki hydrologiczne charakteryzują się sezonowo podniesionymi poziomami wody w okresie wiosennym
i jesiennym. Niektóre rzeki południowej Europy
są niewielkie, o niskich przepływach, a niektóre
z nich wysychają zupełnie w miesiącach letnich.

Rzeki Ameryki Centralnej są o wiele krótsze i charakteryzują się większymi spadkami jednostkowymi. Wpadające do nich szybko płynące potoki
mają związek z górskim charakterem regionu i dużymi opadami atmosferycznymi.

Azja
Systemy rzeczne w Azji, w tym w Rosji charakteryzują się dużą różnorodnością geograficzną. Na kontynencie tym znajduje się pięć najdłuższych rzek świata i prawie połowa z pięćdziesięciu najdłuższych rzek
świata. Rzeki na północy Rosji, w tym Jenisej, Ob
i Amur są wielkie i podobnie do rzek w borealnych
lasach Ameryki Północnej. Charakterystyczną ce-

Ameryka Południowa
W Ameryce Południowej rzeki płynące w Andach
w kierunku zachodnim są krótkie i mają szybki nurt.
Pośród rzek płynących do Oceanu Atlantyckiego
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Rysunek 2.1. Koncepcja kontinuum rzecznego
Związek pomiędzy wielkością potoku a postępującymi zmianami w strukturze oraz funkcjonowaniu prądolubnych (lotycznych) zespołów organizmów wodnych. (Według Vannote i in., 1980).
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runkach klimatycznych wiele rzek i potoków wysycha czasem na okres kliku miesięcy, co w konsekwencji ogranicza rozwój ichtiofauny i powoduje,
że ich wody zdominowane są przez gatunki przystosowane do tych warunków, które wykształciły
swoiste strategie przetrwania. Strategie te polegają
na wędrówkach ochronnych, w okresach suchych
i szybkich sezonowych kolonizacjach w okresach
mokrych, pozwalających na zamknięcie cyklu życiowego. Brzegi okresowo wysychających rzek
pozbawione są zwykle roślinności ze względu na
ograniczone możliwości przetrwania roślin brzegowych. Natomiast wielkie, niewysychające rzeki mają bogatą w roślinność brzegową i zasiedlone są
różnorodnymi gatunkami organizmów wodnych.

Rzeki na północy kontynentu, również te znajdujące się w regionie tropikalnym, mają większe przepływy, które stanowią około 40% całkowitego przepływu australijskich rzek. Płyną przez wilgotne,
tropikalne tereny północnej Australii oraz Queensland i charakteryzują się corocznymi powodziami
rozlewającymi się na nizinne obszary zalewowe.
Rzeki w Nowej Zelandii są stosunkowo krótkie
i rwące. Na górzystym terenie Wyspy Południowej występują głębokie, ale niewielkie jeziora polodowcowe. Najdłuższą rzeką Nowej Zelandii jest,
biegnąca przez Wyspę Północną, rzeka Waikatoo
długości 425 km.

W efekcie dużych opadów deszczu lub topnienia
śniegu wiele rzek wykształciło boczne rozlewiska
poza korytem rzeki, które są zasilane sezonowymi powodziami. Te obszary zalewowe charakteryzują się wysokim stopniem produkcji biologicznej i dużą bioróżnorodnością, a zamieszkujące je
organizmy są przystosowane zarówno do zmian
przepływów, jak i do powodzi. Ryby wykorzystują
te obszary do żerowania, tarła i odchowu narybku,
a więc ważne jest zapewnienie łączności pomiędzy tymi siedliskami a korytem rzeki. W ostatnich
dziesięcioleciach obserwuje się stałe zmniejszanie
zasięgów obszarów zalewowych rzek, powodujące zwiększenie zagrożenia powodziowego. Największe naturalne rozlewiska w Europie, występowały w zlewni Dunaju, obecnie pozostały już tylko
fragmenty tych rozlewisk.

2.2 EKOLOGIA RZEK I POTOKÓW
2.2.1 Hydrologia
Źródła rzek znajdują się zwykle w terenach wyżynnych. Wypływające z warstw wodonośnych strugi
i strumienie łączą się w szybko płynące płytkie potoki, które wraz z innymi dopływami, tworzą większe,
łagodnie płynące i głębsze rzeki, meandrujące na nizinach i kierujące się w stronę morza. Wielkość przepływów wody w rzekach zależy od wielkości zlewni
i obfitości opadów, które spływają do koryt rzecznych.
Na obszarach górskich opady mogą przybierać formę śniegu, który dostaje się do rzek dopiero na wiosnę podczas roztopów. Charakterystyka opadów
zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Przepływy rzek podlegają sezonowym zmianom i schematom odmiennym w różnych partiach systemów
rzecznych. Jedne rzeki, zasilane głównie opadami,
charakteryzują się znacznymi wahaniami przepływów, podczas gdy inne, zasilane wodami gruntowymi, mają prawie niezmienny przepływ przez cały rok.
Niektóre rzeki mają przewidywalne przepływy zależne od pory roku, podczas gdy przepływy w innych
rzekach podlegają nieregularnym wahaniom.

2.2.2 Ekologiczna strefowość rzek
Rozmieszczenie poszczególnych gatunków ryb
w potokach i rzekach zmienia się w zależności
od właściwości fizycznych tych wód. Występowanie niektórych gatunków ryb jest ograniczone do
określonych odcinków rzek, dostosowanych do ich
wymagań biologicznych. Na przykład w Europie,
Huet (1949) opisał rozmieszczenie północnoeuropejskich gatunków ryb w zależności od spadków
jednostkowych oraz szerokości koryt rzecznych,
a ich nazwy gatunkowe użył do określenia charakterystycznych stref rzeki, nazywając je odpowiednio
krainami pstrąga, lipienia, brzany i leszcza. W ten
sposób, na podstawie fizycznych parametrów tj.

Struktura i funkcjonowanie rzek różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi kontynentami oraz
w granicach tych kontynentów. W suchszych wa-

spadku, szerokości koryta i temperatury wody w poszczególnych odcinkach rzeki, można wnioskować
o składzie gatunkowym żyjących w nich ryb.

Koncepcja ciągłości rzeki (river continuum concept)
opracowana przez Vannote i in.(1980) prezentuje
funkcjonalne podejście do strefowości rzek i zakłada systematyczny
liczebności
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Figure 2.2 Number of species of fish present in major river systems
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ma powierzchnię ponad 1 miliona km2, a jej sumaryczny roczny przepływ to jedynie 6% wody odpływającej z całego kontynentu. W rzece tej występują długie okresy niskich przepływów, przerywane
potężnymi powodziami.
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populacja rozrodcza gatunku gromadzi się na tarliskach lub przy napotykanych przeszkodach, takich
jak na przykład budowle hydrotechniczne. Ten fakt
uzasadnia konieczność budowy urządzeń migracji
ryb praktycznie przy wszystkich przeszkodach zbudowanych przez człowieka tak, aby zapewnić możliwości migracji wszystkim gatunkom ryb.

Ogólny wzór migracji rozrodczych w tropikach
obejmuje wędrówki w górę rzek na tarliska, a następnie wędrówki dyspersyjne, w celu rozprzestrzenienia ikry, larw oraz osobników dorosłych
w dół rzek i do rozlewisk, gdzie następuje wzrost
i dojrzewanie stadiów młodocianych (Carolsfeld
i in., 2003).

Możliwość migracji ryb w górę rzeki na tarliska ma
kluczowe znaczenie dla optymalnego rozmieszczenia osobników danego gatunku w środowisku wód
płynących. Odległości pokonywane w trakcie migracji są różne, dla poszczególnych gatunków, dla
populacjami w ramach danego gatunku, jak również dla subpopulacji tego samego gatunku, które
mogą wykazywać „wierność siedliskową” w stosunku do jednej, określonej lokalizacji w rzece.

Czasami migracje odbywają się na dystansach tysięcy kilometrów i mogą uwzględniać długie okresy przebywania w różnych rodzajach siedlisk. Na
przykład dwuśrodowiskowy gatunek łososia, nerka
(Onchorynchus nerka) wędruje na odległość ponad 3.000 km w górę rzeki Jukon (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), podczas gdy żyjący jedynie w wodzie słodkiej karaś pospolity (Carassius
carassius) z jeziora Kerkini (Grecja) przemieszcza
na odległość nie przekraczającą 1 km na tarliska
do rzeki Kerkinitis.

Ogólny model zachowania ryb podczas wędrówek między siedliskami, jak na przykład wędrówek pomiędzy refugiami zimowymi a tarliskami lub miejscami rozwoju stadiów młodocianych
przedstawiony jest na rysunku 2.4. Niektóre z tych
zachowań obejmują krótkie wędrówki dzienne,
podejmowane bez wyraźnego celu, pomiędzy
miejscami schronienia a żerowiskami lub w celu
ucieczki przed drapieżnikami. Często ryby mogą
pokonywać duże odległości w poszukiwaniu pożywienia, w zależności od zapotrzebowania pokarmowego danego gatunku, liczebności populacji, oraz dostępności pokarmu. Częste są również
wędrówki ryb pomiędzy miejscami dziennego
i nocnego schronienia, polegające na pokonywaniu niewielkich odległości pomiędzy otwartymi wodami a strefami brzegowymi.

Na podstawie behawioru migracyjnego, gatunki ryb klasyfikowane są jako potamodromiczne
oraz diadromiczne (dwuśrodowiskowe). Gatunki
potamodromiczne spędzają całe życie w wodach
śródlądowych, a ich wędrówki mają charakter lokalny lub regionalny. Wędrówki tych gatunków
dzielą się na poprzeczne, odbywające się pomiędzy rzekami i ich bocznymi rozlewiskami oraz podłużne odbywające się pomiędzy dolnymi i górnymi odcinkami rzek. Ryby dwuśrodowiskowe
podczas swojego cyklu życiowego wędrują pomiędzy siedliskami morskimi a śródlądowymi.
Migracje pomiędzy wodami śródlądowymi
a morzem
Wiele gatunków ryb wędruje z rzek do morza,
w celach rozrodczych lub w poszukiwaniu pokarmu, lub też z obu powodów. Gatunki te są często
wykorzystywane jako wskaźniki stanu środowiska
systemów rzecznych, ponieważ jako zdeterminowane do podejmowania dalekich migracji przebywają w szerokim zakresie odmiennych warunków
środowiskowych oraz w różnych siedliskach wodnych, od wyżynnych potoków, poprzez nizinne odcinki rzek i ich ujścia, aż do wód przybrzeżnych.

Ryby podejmują również wędrówki w celu ucieczki
przed zagrożeniami środowiskowymi, często posiadającymi charakter sezonowy, takimi jak niski
przepływ wody w rzece lub okresowe wysychanie
odcinków rzeki, wysoka temperatura wody i mała zawartość tlenu. Wędrówki mogą być również
spowodowane działalnością człowieka, np. zanieczyszczeniami rzeki. Takie okoliczności mogą zagrożać wyginięciem populacji ryb, a ucieczki przed
nimi powinny być poprawnie sklasyfikowane jako
lokalnne wędrówki dyspersyjne, a nie masowe migracje całych populacji.
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Ryby dwuśrodowiskowe dzielą się na gatunki
anadromiczne, katadromiczne oraz amfidromicz-
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Figure 2.3 migration patterns
Rysunek 2.3.
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www.ec.gc.ca
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Figure 2.4 lateral and longitudinal migration
Schematic illustration of lateral and longitudinal migration between refuge, feeding and spawning
Rysunek 2.4. Kierunki migracji ryb, poprzeczne (boczne) i podłużne w stosunku do koryta rzeki
habitats of fish.
Schematyczna ilustracja bocznych i podłużnych migracji ryb pomiędzy refugiami, żerowiskami i tarliskami.
Przerwanie ciągłości podłużnego szlaku migracji ryb, przez bariery hydrotechniczne - zapory lub jazy, albo przez bariery behawioralne - odcinki rzek
ze zbyt małym przepływem wody lub silnie zanieczyszczone
Przerwanie bocznej łączności koryta rzeki z obszarem zalewowym, przez obwałowania przeciwpowodziowe lub ciężkie regulacje brzegów
Migracje ryb do bocznych ramion rzeki, które zachowując zwykle seminaturalny charakter, posiadających ukrycia dla ryb i oferujących bardziej odpowiednie warunki przepływu wody
Migracje ryb, do ślepych, bezprzepływowych odgałęzień rzeki (parapotamon), poszukiwanych zwłaszcza przez limnofilne gatunki ryb
Migracje ryb, w poszukiwaniu przybrzeżnych ławic żwiru, niezbędnych dla reprodukcji na przykład litofilnych gatunków ryb
Migracje ryb, do obszarów zalewowych podczas zwiększonych przepływów,
w poszukiwaniu miejsc do tarła na łąkach zalanych wodą, szczególnie dla fitofilnych gatunków ryb
Wody płynące (eupotamon), główne koryto rzeki i koryta boczne
Zbiorniki wody stojącej stałe albo okresowo zasilane z rzek (plesiopotamon),
albo zbiorniki bez znaczącego wpływu zasilania z rzek (paleopotamon) lub
bezprzepływowe odgałęzienia rzek, starorzecza i inne zbiorniki w obszarze
zalewowym
Łąki na obszarach zalewowych, podczas powodzi stające się naturalnymi tarliskami dla fitofilnych gatunków ryb
Lasy obszarach zalewowych (łęgi)
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dzy czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi decydują o tym czy ryby podejmują wędrówki, jednak
w przypadku wielu gatunków ryb masowe migracje
mają miejsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym tarło. Dyspersja stadiów larwalnych, w przypadku większości gatunków ryb rozpoczyna się po
wylęgu, który w wodach europejskich następuje
zwykle późną wiosną lub wczesnym latem. Inne rodzaje dyspersji zależą od czynników zewnętrznych
i mogą odbywać się o każdej porze roku. Wędrówki dyspersyjne osobników młodocianych w dół rzeki
odbywają się zwykle w nocy, częściowo by uniknąć
drapieżników, ale również dlatego, że ryby młodociane nie posiadają często dobrze wykształconego
zmysłu orientacji (Pavlov i in., 2002).

Czynniki wywołujące migracje ryb
Sezonowe wędrówki ryb odbywają się na długich lub krótkich dystansach i mogą występować
nieregularnie. Na przykład strzępiel prążkowany(Morone saxatilis) migruje wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych (patrz rys.
2.5), ale okres wędrówek może być inny każdego roku, ponieważ zależy od zewnętrznych i wewnętrznych zmian fizjologicznych oraz od czynników zewnętrznych takich jak na przykład: zmiany
natężenia światła, hydrologia, jakość oraz temperatura wody. Podobnie wędrówki tarłowe łososia
atlantyckiego mogą zostać przerwane przez niskie
przepływy wody i kontynuowane albo po zwiększeniu przepływów w rzece, albo blisko momentu
osiągnięcia dojrzałości.

2.2.4 Ryby wędrowne na świecie
Przedstawioną poniżej charakterystyka ryb wędrownych opracowano na podstawie obszernego
przeglądu statusu ryb wędrownych na świecie dokonanego przez Carlosfeld i in. (2003).

Wędrówki ryb stymulowane są koniecznością dyspersji osobników, wypierania przez inne gatunki,
unikania drapieżników, poszukiwania pokarmu oraz
innych czynników sezonowych. Interakcje pomięRysunek 2.5. Sezonowe migracje
Mapa wędrówek strzępiela prążkowanego (Morone saxatilis) wzdłuż wschodniego wybrzeża USA.

Strzępiel prążkowany
Osobnik złowiony na wyspie Nantucket (USA).

42

TAJEMNICA WĘDRÓWEK WĘGORZY UJAWNIONA
Cykl życia węgorza europejskiego jest owiany tajemnicą. Węgorze spędzają wiele lat w rzekach
zanim wpłyną do morza i rozpoczną wędrówkę przez Atlantyk do Morza Sargassowego, niedaleko wysp Bahama. Tam odbywają tarło i składają ikrę, jednakże nigdy nie udało się tego naocznie
stwierdzić. Z ikry wylęgają się przezroczyste larwy zwane leptocefalami, które powracają do Europy
niesione przez prądy oceaniczne. Przed dotarciem do europejskich wybrzeży, osiągają postać narybku, zwanego węgorzem szklistym i w takiej formie wpływają do rzek europejskich. Co sprawia,
że węgorze wracają do Morza Sargasowego na tarło i jak odnajdują właściwy kierunek wędrówki?
Nieoczekiwany kierunek i zmiany głębokość migracji zostały wyjaśnione
Badania wykazały, że węgorze nie obierają najkrótszej drogi na tarliska. Wybierają jednak najbardziej skuteczny sposób przemieszczania się wykorzystując prądy oceaniczne, które biorą początek na zachód od Afryki i pchają węgorze w kierunku Morza Sargassowego. W nocy płyną w powierzchniowych ciepłych wodach oceanu, a o świcie schodzą na głębokość ponad 1000 metrów,
gdzie pozostają przez cały dzień zanim znów powrócą na powierzchnię. Zachowanie to nie jest
związane ze zdobywaniem pożywienia, ponieważ węgorze nie pobierają pokarmu w czasie migracji. Naukowcy uważają, że płytkie i ciepłe wody powierzchniowe pozwalają węgorzom na utrzymanie wysokiego metabolizmu, podczas gdy zimniejsze wody na większych głębokościach opóźniają
dojrzewanie węgorzy i pozwalają im na zachowanie pływackiej formy.
(Aarestrup, K. i in., 2009)

Ameryka Północna
Na kontynencie tym najprawdopodobniej występuje więcej anadromicznych gatunków ryb niż
w innych częściach świata. Najważniejszym i najbardziej znanym przedstawicielem ryb wędrownych Ameryki Północnej jest łosoś, występujący
zarówno u wschodnich, jak i zachodnich brzegów tego kontynentu. Warto pamiętać, łososie
występujące w Oceanie Spokojnym i Oceanie
Atlantyckim należą do dwóch różnych rodzajów.
W zlewisku Pacyfiku, aż do jego północnej części występuje co najmniej sześć gatunków łososia
należących do rodzaju Onchorhynchus. Gatunki
te łowione są od wybrzeży Kalifornii na południu,
poprzez wybrzeże zachodnie, aż do Alaski i północnej części Kanady. W Atlantyku jest tylko jeden gatunek łososia (Salmo salar), który występuje głównie w rzekach atlantyckiego wybrzeża
Kanady w prowincjach: Nowy Brunszwik, Quebec
i Labrador. W Stanach Zjednoczonych występują
tylko jego szczątkowe populacje, choć liczebność
wielu z nich wzrasta w wyniku wdrożenia programów odbudowy liczebności łososia w rejonie stanów Maine i Massachusetts.

Obydwa rodzaje łososia odbywają migracje z morza na tarliska w wodach śródlądowych i zakopują złożoną ikrę w żwirowym dnie rzek. Inne gatunki
anadromicznych ryb łososiowatych to palia alpejska (Salvelinus alpinus) i malma (Salvelinus malma malma), występujące w przybrzeżnych wodach
oraz zimnych rzekach północy, pstrąg „cutthroat”
(Onchorhynchus clarkii) i omul (Coregonus autumnalis) należący do podrodziny siejowatych (rodzaj
łososiowate), który latem żeruje w arktycznych rejonach Syberii, Kanady i Alaski, a na tarło wędruje
w górę rzek, takich jak kanadyjska rzeka Mackenzie, gdzie pozostaje do wiosny.
Na zachodnim wybrzeżu występują także inne
anadromiczne gatunki ryb takie jak olakon (stynka
pacyficzna, Thaleichthys pacificus), jesiotr zielony i jesiotr biały (Acipenser medirostris i Acipenser
transmontanus) oraz minóg trójzębny (Lampetra tridentata). Stynki występują od północnej Kalifornii do wschodnich wybrzeży Morza Beringa,
a wolno rosnący, wędrowny zielony jesiotr zasiedla obszar od miasta Ensenada w Meksyku, aż do
południowowschodniej Alaski.
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Jesiotr biały lub inaczej pacyficzny to największa
ryba spotykana w wodach śródlądowych Ameryki
Północnej. Osiąga wagę do 1500 funtów i długość
do sześciu metrów. Ten gatunek jesiotra osiąga
wiek ponad 100 lat i wędruje na tarło do dolnych
odcinków wielkich rzek, takich jak Kolumbia i Fraser. Minóg trójzębny występuje od Zatoki Kalifornijskiej to Morza Beringa. Gatunki te migrują z rzek
do oceanu w poszukiwaniu pożywienia i po paru
latach powracają do wód śródlądowych na tarło.

ją na tarło w górę rzeki, inne z prądem wody w dół
rzeki. Niektóre ryby odbywają tarło w górnych dopływach rzek, powyżej systemu mokradeł i jezior
w Pantanal, największego tropikalnego „wetlandu” świata, inne składają ikrę w głównym nurcie
rzeki. Ryby „pacu” i „tambaqui” są pospolitymi nazwami grupy gatunków należących do rodzaju kąsaczokształtne (Characiformes), które mają imponujące cykle życiowe. Niektóre z nich wędrują
więcej niż tysiąc kilometrów na tarło, a dodatkowo
w odróżnieniu do łososia pacyficznego odbywają
tarło przez wiele lat z rzędu.

Na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej występują inne gatunki ryb wędrownych, takie jak aloza
wielkooka (Alosa pseudoharengus), aloza małooka/
niebieska (Alosa aestivalis) i aloza amerykańska/
wielka (Alosa sapidissima). Ryby te wpływają do
rzek na tarło na wiosnę i wczesnym latem i wykazują nietypową strategię rozrodczą jako gatunki iteroparyczne, które przeżywają tarło i powracają na
tarliska w celach rozrodczych w kolejnych latach.
Do ryb diadromicznych należą również strzępiel
prążkowany (Morone saxatilis), jesiotr krótkonosy (Acipenser brevirostrum) oraz jesiotr atlantycki
(Acipenser oxyrhynchus). Jedynym gatunkiem katadromicznym na wschodnim wybrzeżu jest węgorz
amerykański (Anguilla rostrata), który odbywa tarło
w Morzu Sargassowym, prawdopodobnie w tym samym miejscu co węgorz europejski.

Co ciekawe, bodźcem do rozpoczęcia pierwszego
etap wędrówek tarłowych dużych i ważnych z ekonomicznego punktu widzenia gatunków ryb nazywanych „piracema” są masowe wędrówki małych
gatunków ryb z okresowych zbiorników na terenach zalewowych do głównego koryta rzeki. Gatunki te stanowiące łatwo dostępny i obfity pokarm,
wabią piracema, co wykorzystują sezonowi rybacy. Zjawisko to jest określane lokalnie jako „lufada”.
Europa
W Europie występuje szereg ważnych gatunków
ryb wędrownych, z których najważniejszy jest absolutny król rzek łosoś atlantycki (Salmo salar). Jego pierwotny zasięg obejmował wybrzeża północnozachodniej Europy. Gatunek ten znajduje się
pod silną antropopresją która doprowadziła do zaniku jego populacji w ponad 300 rzekach. Prawdopodobnie taki sam los czeka, w niedalekiej przyszłości, wiele innych rzek. Głównym powodem są
niedrożne korytarze migracyjne pomiędzy morzem
i rzek oraz w samych rzekach, zanieczyszczenia
wody, a w niektórych przypadkach przełowienie.
Większość zdrowych populacji łososia znajduje się
obecnie w rzedko zaludnionych krajach Północnej
Europy, jak na przykład w Norwegii czy Szkocji.

Ameryka Południowa
Według Carolsfelda (2003) w Ameryce Południowej występuje olbrzymia różnorodność gatunków ryb wędrownych, o bardzo różnych cyklach
życiowych. Wędrówki łososi i węgorzy w Europie i Ameryce Północnej są dobrze poznane, jednak niewiele osób poza Ameryką Południową słyszało rybach: „surubim” (sum, Pseudoplatystoma
corruscans), „curimba” (kąsacz, Prochilodus lineatus), lub podobnej do łososia rybie „dourado” (dorada, Salminus brasiliensis). Te symboliczne dla
Ameryki Południowej gatunki ryb są tam tak samo ważne jak łosoś i węgorz na półkuli północnej.

landii występuje anadromiczny gatunek troci wędrownej (Salmo trutta trutta), chętnie łowiony przez
wędkarzy. Na duńskiej wyspie Fyn, prowadzono zarybienia rzek trociami przez ostatnie 20 lat w ramach
programu odbudowy siedlisk i usuwania barier migracji. W efekcie, na wyspie nastąpił rozwój turystyki, w tym również wędkarskiej. Obecnie wyspa Fyn
znajduje się wśród dziesięciu najbardziej cenionych
ośrodków wędkarstwa sportowego w Europie.

rier na szlakach migracji, zbudowanych przez
człowieka. Ostatnia populacja w Europie znajduje się w rzece Garonnie we Francji. W ostatnich
latach rozpoczęto programy reintrodukcji jesiotra
zachodniego w Elbie i Renie. W maju 2012 roku
WWF wspólnie z Holenderskim Związkiem Wędkarskim wypuścili młodociane jesiotry do Renu.
Występujące we Wschodniej Europie: bieługa (Huso huso) oraz inne gatunki jesiotra (jesiotr rosyjski, Acipenser guldenstaedti; siewruga, Acipenser
stellatus; sterlet, Acipenser ruthenus) były mocno
eksploatowane ze względu na ich ikrę (kawior).
W Polsce z powodu przegród w rzece Warcie wyginęła anadromiczna populacja certy (Vimba vimba). W rejonie Morza Śródziemnego w przeszłości występowały licznie ryby dwuśrodowiskowe.
Większość z nich wyginęła, a liczebność populacji,
które przetrwały, mocno spadła. We Francji i Hiszpanii zapory na rzekach Rodan i Ter ograniczyły
dostęp do tarlisk populacjom alozy (Alosa alosa)
i minoga morskiego (Petromyzon marinus).

Węgorz europejski (Anguilla Anguilla) jest gatunkiem katadromicznym, który odbywa tarło w Morzu Sargassowym. Inne gatunki zaliczane do grupy
ryb amfidromicznych wędrujących z morza do wielu
nadmorskich rzek europejskich. Na przykład cefale
(Mugil spp., Liza spp.), labraks (Dicentrarchus labrax)
i stornia (Platichthys flesus) wędrują do rzek jako ryby
młodociane lub dorosłe w poszukiwaniu pożywienia.
Liczny niegdyś jesiotr zachodni (Acipenser sturio),
obecnej niemal całkowicie wyginął z powodu zanieczyszczenia wody, presji połowowej oraz ba-
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Do ważnych gatunków anadromicznych można zaliczyć, dwa gatunki minogów: minoga morskiego
(Petromyzon marinus i minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) oraz dwa gatunki alozy (Alosa alosa) i parposz (Alosa fallax). Wszystkie te gatunki migrują na tarło do rzek, a potem wracają do morza,
w którym osiągają dojrzałość. W niektórych częściach Europy, w Walii, Danii, Szwecji, Szkocji i Ir-

Inne znane gatunki tego kontynentu to wielkie
sumy lub ryby mandiowate (Pimelodidae spp.),
o gładkiej skórze, cenione dla smacznego mięsa.
Wędrówki tarłowe tych ryb rozpoczynają się z początkiem pory deszczowej. Jedne gatunki wędru-
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