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ABSTRACT. Almost 35% of the fish species noted in Polish waters were introduced either intentionally
or accidentally. Only a few of them can be defined as invasive, Le.. capable of establishing naturally
reproducing populations in the wild and spreading quickly to new territories. The most prominent
cases include the Chinese sleeper (Percottus glenia, a fish originating from Eastern Siberia and three
Ponto-Caspian species of the family Gobiidae - the round goby (Neogobius melanostomus), the racer
goby (N. gyrnnotmchelus), and the monkey goby (N. fluviatilis). The Chinese sleeper was first observed
in Poland in 1993 in an oxbow lake of the Vistula River. Since then, it has spread along the Vistula and
as well as in the Bug River. The most probable root cause of the expanding range of this species in
Poland is aquaculture. Young stages of it were introduced to various reservoirs along with juveniles of
silver carp and grass carp. The three goby species most probably reached Polish waters through the
artificial channels that join the Ponto-Caspian and Baltic basins. The round goby was first noted in
1990 near the He1 Peninsula, from which it has colonized the entire Gulf of Gdansk and Vistula
Lagoon, and from here it has been moving up through the freshwater of the Vistula. The racer goby was
first noted in Poland in the Bug River in 1995,'md the monkey goby in 1997. It was from here that they
spread down to the Vistula &er. The paper discusses a detailed history of the invasion of these species
in Polish waters, as well as the factors, both biological and environmental, that have promoted their
expansion.
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SpoSr6d 81 gatunk6w ryb opisanych W najnowszym wydaniu "Ryb slodkowodnych
Polski" (Bryliriska 2000) prawie 35% stanowiq gatunki obce dla naszej ichtiofauny.
W wiqkszoSci jest to wynik introdukcji zar6wno do w6d otwartych, jak i do zamknietych hodowli. Towarzyszq temu zawleczenia, czego przykladem jest czebaczek amurski
(Pseudorasboraparva),kt6ry rozprzestrzenia sic W Polsce i innych krajach Europy wraz
z materidem zarybieniowym, gl6wnie amura i tolpygi (Witkowski 1991). Niekiedy
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trudno jednomacmie wyjaSniC s b d egzotycme ryby znalazly siq W naszych wodach;
W przypadku mulawki wschodnioamerykahskiej (Umbra pygmaea) najprawdopodobniejsza wydaje siq wersja, ze wypuicili jq akwaryici (Witkowski i in. 1995, Kostrzewa
1998). Pomimo pokahej liczby obcych gatunk6w zanotowanych W wodach Polski, tylko niekt6re moina umaC za inwazyjne, tm.
takie, ktbre szybko rozszerzajq sw6j zasiqg i
zdolne sq do tworzenia W now0 zajmowanych obszarach samorozradzajqcych siq populacji. Szczegblnie spektakulame sq tu przypadki gatunk6w pochodzqcych ze zlewisk
innych m6rz, takich jak trawianka (Percottus glenii) oraz ryby z rodziny Gobiidae, kt6rych ekspansje obserwujemy W naszych wodach od lat 90.

2. HISTOIUA INWAZJI
2.1. TRAWIANKA (PERCOTTUS GLENII)
Trawianka (fot. 1) to gatunek z dorzecza Arnuru, stwierdzony po raz pienvszy
W Polsce W 1993r., W starorzeczach Wisly k d o Dqblina (Antychowicz 1994), a wkr6tce
potem W okolicach Kazimierza Dolnego (Terlecki 1995) (rys. 1).Nastepnie W 1996 r.
obsenvowana byla juz kolo Warszawy (Wohiewski 1997), a W dwa lata p6iniej r6w-

Fot. 1. Trawianka (P. glenii) (fot. M. Grabowski).
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1993 r. (wg Antychowiua 1994)

0

1994 r. (wg Terleckiego 1995)
1996 r. (wg Wozniewskiego 1997)

d 1996 r. (wg Terleckiego, Palki 1999)

@

1998 r. (wg Kakareko 1999)

@l 1998 r. (wg Kostrzewy i in. 1999)

1998 r. (wg Danilkiewiaa inf. ustna)

0

2000 r. (wg WiSniewolskiego i Woiniewskiego inf. ustna)

@ 2003 r. (dane wlasne niepublikowane)
Rys. 1. Historia inwazji trawianki (Percottusglenil) W Polsce.

niez W rejonie Wyszogrodu i W Zbiorniku Woclawskim (Kakareko 1999, Kostrzewa
i in. 1999). Obecnie gatunek ten dotad W WiSle do wysokoici Tczewa (WiSniewolski
i Woiniewski - informacja ustna). Zlowiony by1 t a k e

W

doplywie Wisloka (zlewnia

Sanu), d o b d przedostal sig zapewne z pobliskiego gospodarstwa rybackiego, gdzie
z kolei trafiC: m6gl z materialem zarybieniowyrn z Ukrainy (CieSla - informacja ustna).
Ponadto wystqpuje W Bugu (obserwacje wlasne) i W jego starorzeczach od Hrubieszowa
do Zabuza (Danilkiewicz - informacja ustna).
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1990 r. (wg Sk6ry, Stolarskiego 1993)
1995 r. (wg Grygla 1995)
1995 r. (wg Sk6ry 1996)
1999 r. (wg Sapoty, Skbry 2000)

0 2002 r. (wg Sapoty, Skbry inf. ustna)
0 2002 r.

(obserwacje wlasne)

Rys. 2. Historia inwazji babki byczej (Neogobius melanostornus) W Polsce.

Pochodzenie trawianki W naszych wodach jest niejasne. Jedna z hipotez zaldada, ze
trafila ona do Polski W transporcie narybku amura lub toipygi, inna, i e wypuScili jq
akwarySci. Warto doda6, ze gatunek ten W europejskiej czqSci bylego ZSRR wystqpuje
juz od poczqtku XX wieku, a W latach powojennych jego rozprzestrzenianie sic na tych
terenach zwiqzane by10 W znacznym stopniu wlaSnie z transportem materiah zarybieniowego azjatyckich ryb karpiowatych (BryliAska 2000).

2.2. BABKOWATE Z RODZAJU NEOGOBIUS
Szybkiej ekspansji dokonujq r6wniez ryby z rodziny Gobiidae, kt6ra dotychczas
reprezentowana byla W Polsce tylko przez piqC morskich gatunk6w iyjqcych
W Baltyku. Pienvszyrn gatunkiem inwazyjnym byla babka bycza (Neogobius melanostomus), odnotowana W 1990 r. W rejonie portu helskiego (Skdra i Stolarski 1993).
Od tego czasu skolonizowala ona Zatokq GdaAskq i Zalew WiSlany ( K u c d s k i 1995,
Skdra 1996, Sapota i Sk6ra 2000) oraz powoli zaczyna zajmowaC habitaty W ujSciowych odcinkach samej Wisly (Skdra, infonnacja ustna) (rys. 2). W 2002 r. zlowiono jq
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Fot. 2. Babka fysa (,V.gymnotrachelus) (fot. M. Grahowski).

Fot. 3. Bahka szczup~a(N.puviatilis) (fot. M. Grabowski).

jui na wysokoici Swiecia, tj. okolo 130 km powyzej ujScia do Baltyku (Kostrzewa
i Grabowski 2002).
Kolejnym przybyszem byla babka lysa (Neogobius gymnotrachelus) (fot. 2), kt6rej
obecnoSC stwierdzono W 1995 r. W Srodkowym biegu Bugu na odcinku Terespol-Drohiczyn (Danilkiewicz 1996). W Bugu gatunek ten rozprzestrzenil siq bardzo szybko
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(wg Danilkiewiua 1996)
(wg Danilkiewiaa 1998)
(wg Kostrzewy, Grabowskiego 2001)
(dane wtasne niepublikowane)
(Kakareko inf. ustna)

Rys. 3. Historia inwazji babki Iysej (Neogobius gmnohachelus) W Polsce.

(Danilkiewicz 1998), a

W

2000 r. zlowiono go juz

W

WiSle na wysokoSci Zbiornika

Moclawskiego (Kostrzewa i Grabowski 2001) (rys. 3). W tyrn sztucznym akwenie bab-

ka lysa tworzy obecnie licznq, rozradzajqcq siq populacj~(Kostrzewa i Grabowski
2003).
Podobnie przebiega droga inwazji babki szczuplej (Neogobius fluviatilis) (fot. 3),
trzeciej inwazyjnej babki, kt6rq W 1997 r. znaleziono W Bugu. W Zbiorniku Woclawskim gatunek ten stwierdzony zostal W 2002 r. (Kostrzewa i Grabowski 2002), a obecnie wqdkarze lowiq go jui

W

okolicach Tczewa (Sk6ra - informacja ustna) (rys. 4).

Prowadzone przez nas wiosnq 2003 r. badania wykazaly obecnoSC babki lysej i babki
szczuplej na wiqkszoici penetrowanych stanowisk W Bugu i W Zalewie Zegrzyhskim.
Wszystkie trzy nowe dla naszej fauny gatunki babek pochodzq z rejonu pontokaspijskiego. Ich pierwotny zasiqg wystqpowania obejmowd wyslodzone zatoki m6n: Czarnego, Azowskiego i Kaspijskiego oraz dolne odcinki uchodzqcych do nich nek: Dunaju i
jego wiqkszych doplyw6w, Dniestru z doplywarni, Bohu, Dniepru i Donu (Berg 1949).
Ryby te trafily do naszych w6d wykorzystujqc prawdopodobnie dwa spoSr6d znanych
korytarzy migraj i gatunk6w pontokaspijskich opisanych przez Bij de Vatte i in. (2002).
PrzypuszczaC moina, i e babka bycza przybyla do Bahyku W wodach balastowych stat-
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Rys. 4. Historia inwazji babki szczuplej (Neogobius fluviatilis) W Polsce.

k6w, ze zlewiska Morza Azowskiego bq& Kaspijskiego, Wdgq popnez jezioro Onega i
Zatokq F S s b , twoqcych tzw. korytarz pdnocny. Dwie pozostde babki przenikn*
najprawdopodobniej za poirednictwem tzw. korytarza centralnego, tj. z Moxza Czarnego
pnez Dniestr, PrypeC, a nastqpnie przez system kanal6w zeglugowych, W tym Kanal Kr6lewski lqczqcy PrypeC z Bugiem. W s k m j e na to m.in. miejsce, gdzie po raz pienvszy
natrdono na babkq lysq i babkq szczuplq W Polsce, gdyi W okolicach Terespola do Bugu
uchodzi neka Muchawiec majqca pdqczenie z Kanalem Kr6lewsh.
Ekspansjq r6inych gatunk6w pontokaspijskich babkowatych odnotowano rdwniei
W krajach poloionych W domeczu Dunaju (Ahnelt i in. 1998). Babkowate, ktdrych pierwotny zasieg W Dunaju ograniczal siq do dolnego jego biegu, od ujicia po ~ e l a z n qBramq, stwierdzono jui na Wqgrzech (N. fluviatilis i N. kessleri, Proterorhinus
marmoratus), W Austrii kolo Wiednia (N. kessleri, N. gymnotrachelus, N. fluviatilis), na
Slowacji (N. kessleri, N. gymnotrachelus, N. fluviatilis, P. marmoratus, N. melanostomus) i W Niemczech (P. marmoratus, N. melanostomus). Dwa gatunki z rodziny Gobiidae - P. marmoratus i N. melanostomus do*
juz takie do Arneryki P6hocnej.
W rejon Wielkich Jezior, gdzie bezskutecznie prdbuje siq znaleiC sposdb na ograniczenie ich liczebnoici i dalszego rozpmestrzeniania (Charlebois i in. 1997).

28

J. KOSTRZEWA i in.

3. CECHY BIOLOGII RYB SPRZYJAJqCE EKSPANSJI
Szybkie rozprzestrzenianie sic babkowatych sugeruje, i e gatunki te posiadajq
szczegblne cechy sprzyjajqce temu zjawisku. Jednyrn z element6w biologii rozrodu
babek, kt6ry mozna uznaC za korzystny dla ich ekspansywnoSci jest opieka nad ikrq.
Zachowanie to wykazujq samce prawie wszystkich gatunk6w Gobiidae, przybierajqc W
tym czasie odstraszajqcq, prawie czarnq barwe. Dodatkowo, ikra jest zwykle ukrywana
pod kamieniarni, W pustych muszlach maliy czy po8r6d innych obiektbw zanurzonych
(Smirnov 1986).Jak wyruka z naszych obsenvacji, zachowania take wykazuje r6wniez
babka lysa W Zbiorniku Wodawskim, kt6ra sldada dzrq zar6wno W pustych muszlach
mdiy sk6jkowatych (Unioniidae) (fot. 4), jak i na leiqcych pod wodq Smieciach.
Potwierdzajq to r6wniei dane o babce byczej z Zatoki GdaJlskiej (Sapota i Sk6ra 2000).
Ponadto babkowate, podobnie jak wiele ryb o malych rozmiarach ciaja, odbywajq tido
porcjowe (Smirnov 1986),CO zwieksza szansq pozostawienia potomstwa pomimo okresow0 niesprzyjajqcych warunk6w. Podobnq strategic rozrodczq, tj. porcjowe tarlo,
ukryta ikra i opieka samca nad potomstwem, realizuje r6wniei trawianka i czebaczek

Fot. 4. Ikra babki lysej ztoiona na muszli Anodonta sp. (fot. M. Grabowski).
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arnurski oraz inne obce gatunki, take jak sumik kariowaty i bass sloneczny, kt6re
W pewnym okresie szybko rozprzestrzenialy siq W r6inych systemach rzecznych Polski.
W wielu plzypadkach o sukcesie inwazyjnym now0 pnybylego gatunku decyduje istnienie W danym miejscu i czasie pustej niszy, kt6rq moie on wypehiC unikajqc kosztownych energetycznie oddzialywat? konkurencyjnych (Brown 1989, Williamson 1996).
Wykonana przez nas analiza diety babki lysej ze Zbiornika Wiociawskiego wykazala, i e gl6wnym jej elementem (do 77%cdkowitej biomasy pokarmu) sq r6inorodne
Slimaki i drobne m d i e groszkdwkowate (Sphaeriidae) (Kostrzewa i Grabowski 2003).
Miqczaki sq poiywieniem stosunkowo rzadko preferowanyrn przez krajowe gatunki ryb
o zbliionej wielkoSci osobniuej, moina zatem sqdziC, i e babka lysa wykorzystuje
wolnq niszq pokarmowq. Z drugiej strony nasze obserwacje wskazujq, i e migczaki stanowiq dominujqcq czqSC makrozoobentosu W Zbiorniku Wlociawskim, wiqc pokarm
ten moie nie by6 przedrniotem konkurencji. Babkq lysq moina uznaC za gatunek oportunistyczny pod wzglgdem pokarmowym - dane z duiych rzek pontokaspijskich wskazujq, i e W r6inych rejonach podstawq jej pokarmu stanowiC mogq, opr6cz miqczakbw,
rdwniei skorupiaki (Crustacea), wieloszczety (Polychaeta),lanvy ochotkowatych (Chironomidae, Insecta) (Smirnov 1986). Wniosek z tego, i e babki odzycnajq sig po prostu
tyrn pokarmem, kt6ry jest

W

danym Srodowisku najlatwiej dostqpny.

Z kolei nasze obsenvaj e trawianki W warunkach hodowlanych wskazujq, i e jest to
r6wniei niewybredny drapieinik. Gatunek ten poiera zar6wno bezkrqgowce, jak i
poluje z ukrycia na ryby, nawet podobnej wielkoSci (Kostrzewa i in. 1999).
W przypadku trawianki jej ekspansjq na terenach Polski wyjainiaC moina
dzialalnogciq zarybieniowq i aktywnogciq akwaryst6w. Natomiast rozprzestrzenianie
sig pontokaspijskich babkowatych W ostatnich latach W zlewisku Baltyku jest do54 niejasne. KanaIy iqczqce zlewiska Morza Czarnego i Bahyckiego istniejq jui od ponad 200
lat, a wystgpowanie pontokaspijskich babek W wodach Polski zanotowano dopier0 pod
koniec XX wieku. Wydaje sic, i e ta stosunkowo nagla ekspansja gatunkbw, iyjqcych
czgsto W slonawych Srodowiskach estuaryjnych Morza Czarnego i Kaspijskiego, moie
mieC zwiqzek z podniesieniem poziomu zasolenia W dorzeczach Wisly i Odry na skutek
zanieczyszczenia przemyslowego i komunalnego @ojlido i Woyciechowska 1985,
Ficek i Ficek 1994), CO sugerowal Jaidiewski i in. (2002). Wydaje siq to tym bardziej
prawdopodobne, i e W podobnym okresie zanotowano W polskich wodach ekspansjq

.

kilku gatunk6w inwazyjnych pontokaspijskich skorupiakdw obunogich (Pontogamma-
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ridae) iyjqcych W podobnych Srodowiskach CO ryby z rodzaju Neogobius (Jazdiewski
i in. 2002). Warto zaznaczyk, i e podwyzszenie poziomu zasolenia poprzedzajqce pojawienie siq inwazyjnych gatunk6w pontokaspijskich zaobserwowano r6wniez W Wielkich Jeziorach Ameryki P6lnocnej (MacIsaac i in. 2002).

4. W P W INWAZYJNYCH GATUNK~WRYB NA RODZIME
EKOSYSTEMY
W przypadku inwazji nowego gatunku powstaje zawsze pytanie, jakie zagroienia
stwarza on dla ekosystemu. W Polsce okolo 50% introdukowanych slodkowodnych
gatunk6w ryb zdoldo stworzyk samorozradzajqce siq popula j e , a reszta egzystuje dziqki stalym zarybieniom (Witkowski 2001). Niemniej jednak ich obecnoSf W naszych
wodach wywolala r6inorodne niekorzystne zmiany W rodzimej faunie i W Srodowisku
wodnym. Wymienif tu moina np. zmniejszenie 1iczebnoSci lub zanik niekt6rych gatunk6w ryb i bezkqgowc6w, hybrydyzaj q z lokalnymi gatunkami, zawleczenie obcych
pasozytdw i wzrost eutrofizacji (Witkowski 1996).
Potencjalne zagroienia wynikajqce z pojawienia siq pontokaspijskich Gobiidae
oraz trawianki W naszych wodach mogq bye r6inorakie. POpierwsze, uwaza siq, i e jako
ryby drapieine mogq one zerowak na narybku i ikrze rodzimych gatunk6w. Przypuszcza siq ponadto, ze babka bycza moze konkurowak o pokarm i siedliska z plastugoksztaltnymi i wqgorzycami (Sapota i Sk6ra 2000), jednak do tej pory nie zauwaiono
spadku liczebnoici tych gatunk6w W Zatoce Gdahskiej (Sapota, informaj a ustna).
Warto rdwniei nadrnienit, i e z uwagi na wielkoSf populacji babki byczej W Zatoce
Gdaliskiej proponowane jest podjecie regularnej eksploatacji rybackiej tego gatunku
(Sapota i Sk6ra 2000). W obszarze naturalnego wystqpowania jest on gospodarczo
polawiany i spoiywany przez czlowieka W postaci smaionej, suszonej bqdi jako przetwory rybne. Autorzy mieli niejednokrotnie okazjq konsumowat smazone ryby rdinych
gatunk6w z rodzaju Neogobius W Rumunii, gdzie sq powszechnie sprzedawane W smaialniach. Z kolei Sapota (infonnacja ustna) podaje, ze na Ukrainie suszone babkowate
sq popularne jako przekqska do piwa. W przypadku babki lysej i babki szczuplej nie
moina liczyf na podobne korzySci spoiywcze ze wzgledu na male rozmiary cida tych
gatunkow. Istniejq natomiast przeslanki, i e moie ona stak sic wainym elementem diety
ryb drapieznych, takich jak sandacz, szczupak, miqtus i okoli (Pini.uk i in. 1985).
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Z uwagi na trudne do pnewidzenia skutki pojawienia siq W naszych wodach nowych
gatunk6w ryb wainy jest bieiqcy monitoring ich ekspansji oraz dalsze badania nad miejscem, jakie zajmujq W lokalnych biocenozach. Gatunki takie mogq bowiem wchodziC W
niespodziewane zaleznoSci z organizmami lokalnymi lub nawet z innymi gatunkami
inwazyjnymi, czego szczeg6lnie jaskrawym przykladem moze by6 masowy pom6r ptak6w wodnych na jezione Erie W Arneryce P h . (Bonfatti 2002, Stone - informaj a ustna).
Przyczynq tego zjawiska byla neurotoksyna, botulina typu E, produkowana przez bakteriq Clostridium botzilinum, bytujqcq W osadach dennych i W rozkladajqcych siq organizmach wodnych. Laseczka ta akumulowala siq W masowo wystqpujqcyrn W jezione Erie
inwazyjnym pontokaspijskim m d h , racicznicy Dreissena bugensis, kt6ry stal siq
glbwnym pokarmem rbwniez inwazyjnej babki byczej. Ta z kolei jest obecnie podstawq
diety wielu ptak6w wodnych, ktbre, bqdqc na szczycie piramidy troficwej jeziora, przyjmow* Srniertelne dawki botuliny typu E.

5. CO DALEJ?

.
8

Dalsze losy trawianki i pontokaspijskich babek mogq pmebiegat wedhg dw6ch
scenariuszy. POpienvsze, po poczqtkowej fazie tzw. eksplozji liczebnogci, kt6ra czqsto
obsenvowana jest podczas epizod6w inwazyjnych, nasepit moze wzglqdne ustabilizowanie siq sytuacji i nowe gatunki stanq siq trwalym elementem naszej ichtiofauny.
Z drugiej strony, CO wydaje siq jednak mniej prawdopodobne, 1iczebnoSt nowych przybysz6w zostanie zredukowana przez rodzime drapieiniki, takie jak ryby i ptaki lub
przez inne trudne do przewidzenia czynniki. Trzeba tu przypomniet, ze sumik
karlowaty, lowiony bardzo czqsto W latach 60. i 70., u s ~ p i zl wielu doneczy, choC
lokalnie tworzy jeszcze liczne populacje. Podobnie bass sloneczny, na kt6rego natrafiano niegdyS niemal W calym dorzeczu Odry, obecnie wystqpuje jedynie W dolnej Odrze,
gl6wnie W wodach podgrzanych zrzutami z elektrocieplowni.
Powyisze przyldady wskmjq wyrdnie, ze dalsze badania nad gatunkami inwazyjnymi sq niezmiernie waine nie tylko dla ich aspektu pomawczego, ale takie dla przeciwdzidania potencjalnyrn i niespodziewanyrn zagrozeniom,jakie wynikajq z pojawiania siq
nowych gatunk6w W lokalnych ekosystemach oslabionych W wyniku antropopresji.
Kuriozalnym przykladem braku znajomoSci problematyki gatunkdw inwazyjnych
jest fakt umieszczenia jednego z powyiej omawianych gatunk6w - babki szczuplej na
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liicie zwierzqt prawnie chronionych

W

Polsce (Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska

2001). Warto r6wniei, by wqdkarze uiwiadomili sobie, i e mogq przyczynib siq do
zahamowania inwazji nowych gatunk6w. Jednyrn z mozliwych dziala6 jest zastosowanie sic do rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. 2001 nr 138), W
kt6rym zalecono nie wypuszczaC gatunk6w obcych, takich jak czebaczek i trawianka do
lowiska, W kt6rym je zlowiono, ani do innych w6d. Absolutnie bezmyslna jest r6wniei
praktyka przewozenia ich jako iywej przynety i wypuszczania nie wykorzystanych
osobnik6w do innych akwen6w.

Serdecznie dziqkujemy studentom Katedry Ekologii i Zoologii Krqgowcbw U&:Marcinowi Molskiemu i Piotrowi Spychalskiemu za ofiarnq pomoc i szczere zaanga2owanie
W badania terenowe nad gatunkami inwazyjnymi.
P o q i s z y artykul powstai W oparciu o badania prowadzone W ramach grant6w
finansowanych przez KBN nr 3 P04F 056 23 oraz nr 2P04G 0 7 6 2 6 ~ 0 1 .

SUMMARY
Of the 81 freshwater fish species observed in Poland, almost 35% are aliens that have been introduced
intentionally or accidentally into Polish waters. Only a few of them can be defined as invasive, i.e., capable of
establishing naturally reproducing populations in the wild and spreading quickly to new territories. The
most prominent cases are the Chinese sleeper (Percottus glenii), a fish that originates from Eastern Siberia,
and three Ponto-Caspian species of the family Gobiidae - the round goby (Neogobius melmostomus), racer
goby (N. gymnotrachelus), and monkey goby (N. puviatilis). The Chinese sleeper was first observed in
Poland in 1993 in an oxbow lake of the Vistula River near Dqblin. Since then, it has spread in both the
Vistula and Bug rivers. The most probable root cause of the expanding range of this species in Poland is
aquaculture; young stages of it were introduced to various reservoirs along with juveniles of silver carp and
grass carp. The three goby species most probably reached Polish waters through the artificial channels joining the Ponto-Caspian and the Baltic basins. The round goby was probably transported with ballast waters
along the Volga River -Lake Beloye - Lake Onega - Lake Ladoga - Neva River - Baltic Sea route. In Poland,
the species was found in 1990 near the Hel peninsula, from which it has colonized the entire Gulf of Gdansk
and Vistula Lagoon. From the latter location it has been moving up through the fresh water of the Vistula
River. The other two gobies probably reached Polish waters through the Dnieper-Pripet-Bug-Vistula River
corridor. The racer goby was first noted in Poland in the Bug River in 1995, and the monkey goby in 1997.
They then spread down the Vistula River, where they were first noted in 2000 and 2002, respectively. The
phenomenon of the recent expansion of these species is hard to explain fully. Some of the features of their
biology might facilitate invasion, and opportunistic feeding strategies and reproductive behaviors seem to
be of primary importance. The influence of the invasive species on the local biota is still unknown and
requires further study.
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