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Babka lysa (gologlowa), Neogobius gymnotrachelus (Kessler,
1857) (Gobiidae, Perciformes) - nowy gatunek ryby W WiSle
Racer (goad) goby, Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) (Gobiidae,
Perciformes) - a new fish species i n t h e Vistula River
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W grudniu 2000 r. W Zbiorniku Wloclawskim W miejscowoici Bnvilno kolo Soczewki, natrafiono na okaz ryby z rodziny Gobiidae. Rybq tq zlowiono na glqbokoici ok. 1,5
metra podczas pobierania prbby bentosowej za pomocq dragi dennej, W odlegloici 10 in
od brzegu, na dnie piaszczystym porosniqtym moczarkq kanadyjskq.
Na podstawie cech morfologicznych i przeliczalnych (ID VI; IID 1, 17 ; A I 13; P 16;
V I 10 I ; C 18; Squ. 55; Vert. 31; Sp. branch. 6) oznaczono jq jako babkq lysq (gologlowq), Neogobius gymnotrachelus, (BERG1949, K o ~ u s z2000, SMIRNOV
1986, DANILKIEWICZ
1996). Cechq charakterystycznq tego gatunku jest brak lusek na sklepieniu glowy i na
gardle, nazwy polska i lacinska nawiqzujq do tej wlainie cechy. Zlowiony osobnik, to
dojrzala do rozrodu samica o wadze 2,01 g i dlugoici Lc = 46 mm; Lt = 58 mm. Przew6d
pokarmowy by1 pusty.
Naturalny zasiqg wystqpowania tego gatunku obejmuje wyslodzone zatoki Morza Czamego
i Azowskiego oraz dolne odcinki uchodzqcych do nicl~rzek: Dunaju i jego wiqkszych
doplywow, Dniestru z doplywami, Bohu, Dniepru i Donu (BERG1949).
Niniejsze doniesienie stanowi pienvsze stwierdzenie tego gatunku W Wiile. W Polsce
gatunek ten po raz pierwszy odnotowano W 1995 r. W Srodkowym biegu Bugu na odcinku
Terespol-Drohiczyn (DANILKIEWICZ
1996). Liczne osobniki lowiono tain na lekko zamulonym dnie piaszczystym, miqdzy roilinami zanurzonymi. Babka lysa rozprzestrzenila siq W
Bugu bardzo szybko, W 1997 r. wystqpowala j u i na odcinku Hanna-Kamienczyk (DANILKIEWICZ 1998). Autor ten przypuszcza, ze zasiedlila rbwniez Zalew Zegrzynski. Znalezione
przez nas stanowisko babki lysej W Zbiorniku Wloclawskim oddalone jest od ujScia BugoNanvi do Wisly o okolo 100 kilometrow W do1 rzeki.
Neogobius gymnotrachelus przedostal siq do Polski prawdopodobnie za poirednictwem systemu kanalow (W tym przez kanal PrypeC-Bug) lqczqcych zlewisko Dniepru
i Wisly (DANILKIEWICZ
1996). Drogq tq przypuszczalnie przywqdrowal do naszych w6d
rowniei spokrewniony gatunek, babka szczupla (Neogobius jluviatilis), znaleziony W
Bugu przez DANILKIEWICZA
(1998), jak r6wniez dwa gatunki kieliy z rodziny Pon-

togammaridae, kt6re prawie calkowicie wyparly gatunki rodzime

W dolnej WiSle ( J A ~ D ~ E W S K I
druku).
M o i n a spodziewad siq dalszych znalezisk babki lysej W Zbiorniku Wloclawskim,
poniewai zbiomilu zaporowe tworzq korzystne warunki bytowania dla tego gatunku. Wiadomo,
i e wybudowanie zap6r na Dnieprze spowodowalo gwaltowny wzrost liczebnoici Neogobius gymnotrachelus, kt6ry stanowi tarn obecnie gldwny pokarm sandacza i okonia (KoTUSZ 2000).
Warto zwr6ciC uwagq, i e rodzaj Neogobius jest W naszej ichtiofaunie reprezentowany
j u i przez trzy gatunki, W tym slonawowodnq babkq byczg Neogobius melanostomus,
kt6ra obecnie masowo wystepuje W Zatoce Gdanskiej (SKORA1996). KUCZYNSKI
(1995)
przypuszcza, ze gatunek ten przywedrowal do Baltyku ze zlewiska Morza Azowskiego
bqdk Kaspijskiego Wolgq przez jezioro Onega i Zatokq Finskq. ~ w i a d c z ~tod m o i e o
szerokiej tolerancji na czynniki Srodowiskowe sprzyjajqcej duiej ekspansywnoici gatunk6w z rodzaju Neogobius. Rejon ponto-kaspijski zamieszkuje CO najmniej 6 gatunk6w z
tego rodzaju (MAITLAND
2000). Niewykluczone zatem, i e W najbliiszych latach bedziemy
Swiadkami kolejnych udanych inwazji.
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Summary
This is the first record of racer (goad) goby, Neogobius gymnotrachelus, in the Vistula River.
An individual of the species was caught in the Wloclawski Reservoir located in the lower part
of the river. The specimen was a female, weight = 2.0 g; length: Lc = 46mm; Lt = 58mm.
Previously in Poland, the goby was found exclusively in the Bug River (Vistula basin). Racer
goby is a Ponto-caspian fish originating from the Black Sea and the Azov Sea systems. Recently
the goby has been known for its migration from the area into the rivers of the Baltic Sea basin,
presumably through Bug-Prypet channels.
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