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Wszystkie obce gatunki ryb uznawane za inwazyjne maj¹ opiniê bardzo odpornych

na niekorzystne warunki œrodowiska – dobrze znosz¹ du¿e wahania poziomu wody

i zawartoœci tlenu, jej termiki i odczynu, szybko osi¹gaj¹ dojrza³oœæ p³ciow¹ i ogólnie pre-

zentuj¹ oportunistyczn¹ strategiê przetrwania. Nie inaczej jest w przypadku trawianki

(Perccottus glenii). Najwa¿niejszym szlakiem rozprzestrzeniania siê tego gatunku

w naszym kraju jest Wis³a, ale trawianka dotar³a równie¿ w dorzecze Odry i najpewniej

tam bêdzie siê rozprzestrzenia³a równie szybko, jak w dorzeczu Wis³y. Preferuje wody

wolno p³yn¹ce i stoj¹ce, zbiorniki zaporowe, jeziora, starorzecza. Trawianka ma szereg

cech u³atwiaj¹cych jej zajmowanie nowych obszarów, a kiedy ju¿ to zrobi zazwyczaj sta-

nowi gatunek dominuj¹cy pod wzglêdem liczebnoœci i biomasy, a niekiedy staje siê jedy-

nym przedstawicielem ichtiofauny. Trawianka mo¿e limitowaæ liczebnoœæ zarówno drob-

nych, jak i wiêkszych gatunków ryb poprzez wy¿eranie ich ikry i stadiów narybkowych. W

ekosystemach wodnych opanowanych przez ten gatunek notuje siê spadek zró¿nicowa-

nia gatunkowego i liczebnoœci makrobezkrêgowców (œlimaki, chrz¹szcze, paj¹ki, wa¿ki i

pijawki), ryb i p³azów, w tym traszek. Negatywny wp³yw trawianki na wy¿ej wymienione

grupy organizmów polega³ na konkurencji o miejsce rozrodu, zak³ócaniu rozrodu, elimi-

nacji jaj lub m³odych stadiów rozwojowych rodzimych gatunków poprzez ich wyjadanie.

Lokalnie gatunek ten mo¿e powodowaæ drastyczne zmiany w uk³adach troficznych oraz

w sk³adzie gatunkowym – szczególnie czêsto jest to obserwowane w przypadku ma³ych

akwenów. Innym realnym zagro¿eniem ze strony nowych, zawleczonych do Polski

gatunków ryb jest transfer wraz z nimi obcych, niewystêpuj¹cych u nas dotychczas

rybich patogenów i paso¿ytów. Niestety rozprzestrzenianie siê trawianki na terenie Pol-

ski i Europy jest u³atwione z racji po³¹czenia kana³ami wiêkszoœci systemów rzecznych, a

zatrzymanie dalszego rozprzestrzeniania siê gatunku ma³o prawdopodobne.

Praca powsta³a w ramach tematu statutowego S-001 Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.
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