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1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentacji dla Planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 PLH200008 Dolina Biebrzy (PZO) i powstało w ramach prac 

prowadzonych przez konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Biura 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku na zlecenie dyrektora 

Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN). Przedmiot i zakres prac określony został w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast ramy prawne opracowania 

określają Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U 2004 Nr 92 poz. 880) 

oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U 2010 r. Nr 34 poz. 186). 

Specjalny obszar ochrony Natura 2000 (ostoja siedliskowa) Dolina Biebrzy został zgłoszony 

przez Polskę do sieci Natura 2000 w kwietniu 2004 r. i zatwierdzony przez Komisję 

Europejską w listopadzie 2007 r. jako Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty.  

Niniejszy Zeszyt dokumentacyjny dotyczy gatunków ryb będących przedmiotem ochrony 

tego obszaru. Są to następujące gatunki: boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia, piskorz 

Misgurnus fossilis oraz różanka Rhodeus amarus.  

Dotychczas prowadzone badania inwentaryzacyjne i monitoringowe ryb wód doliny Biebrzy 

były prowadzone bardzo sporadycznie wskutek czego rozpoznanie ichtiofauny było niepełne. 

Przeprowadzone w latach 2011-2012 prace nad PZO były okazją do poszerzenia wiedzy na 

temat liczebności i występowania gatunków naturowych. W trakcie prowadzonych prac 

monitoringowych zgromadzono cenny materiał badawczy także w zakresie innych gatunków 

ryb, który może posłużyć w przyszłości w przygotowaniu planu ochrony dla Biebrzańskiego 

Parku Narodowego.  

Teren badań 

Rzeka Biebrza, charakteryzująca się licznymi meandrami oraz starorzeczami połączonymi 

okresowo czy też stale z korytem rzeki, źródła ma u podstawy Wzgórz Sokolskich na bagnach 

koło Nowego Dworu. Jej długość to 170,6 km. Uchodzi do Narwi. Powierzchnia dorzecza 

Biebrzy obejmuje obszar 7051,2 km2. Prawobrzeżnymi dopływami Biebrzy są: Ełk, Wissa, 

Jegrznia oraz Netta. Dzięki rzece Ełk ma połączenie z Jeziorem Ełckim natomiast rzeka 

Jegrznia łączy Biebrzę z Jeziorem Rajgrodzkim. Do Biebrzy maja ujście również kanały 

wykonane w ubiegłym stuleciu takie jak: kanał Woźnawiejski, Augustowski oraz Rudzki. Ze 

względu na typowo nizinny charakter oraz grunty torfowe przez jakie przepływa rzeka 

Biebrza silnie meandruje w swojej dolinie. Duże wahania poziomu wody na przełomie roku 

znacznie wpływają na rozmieszczenie występujących tam organizmów. Podczas wysokich 

stanów wody rozlewająca się na łąki woda wypełnia wszelkie naturalne zagłębienia terenu. 

Koryto rzeki Biebrzy z licznymi meandrami i starorzeczami w różnym stadium zarastania ma 

naturalny charakter. Rezultatem naturalnego charakteru rzeki są rozległe, coroczne zalewy. 
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Dolina Biebrzy stanowi unikatowe środowisko dla rozwoju występującej tam ichtiofauny. 

Według zoogeograficznego kryterium rozsiedlenia ryb ichtiofauna Biebrzy zaliczana jest do 

krainy Holarktycznej, podkrainy Europejsko-śródziemnomorskiej i prowincji Atlantycko-

bałtyckiej (Rolik, Rembiszewski 1987). 

Dolinę Biebrzy podzielono umownie na basen: górny, środkowy oraz dolny. Obszary te różnią 

się warunkami środowiskowymi, głównie prędkością przepływu wody, szerokością oraz 

głębokością głównego koryta rzeki Biebrza. Również obecność starorzeczy półotwartych, 

otwartych oraz okresowo zamkniętych jest różna w poszczególnych basenach.  

 

2. OCENA DOTYCHCZASOWEGO STANU ROZPOZNANIA ZAGADNIENIA  

Dolina Biebrzy jest bardzo ciekawym obiektem badań. Nieliczne prace dotyczą określonych 

gatunków i są często opracowaniami mało precyzyjnymi. W ubiegłym stuleciu ichtiofauna 

rzeki Biebrzy, jej dopływów oraz starorzeczy była sporadycznie poddawana badaniom 

(Ejsmont 1970ab, Bielecki 1978). Nieco bardziej szczegółowe dane można znaleźć w 

opracowaniach: Kozikowska 1984, Witkowski 1982, 1984a, b, c, 1991a, 1994, Witkowski 

Błachuta 1980, 1983, 1984, Szlażyńska, Wołos 1988, Nabiałek, Sych 1995). Do momentu 

powołania Biebrzańskiego Parku Narodowego (do 1993 roku) użytkownikiem rybackim był 

Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Łomży. Wynika z nich iż nadal postępuje 

ubożenie zespołów biebrzańskiej ichtiofauny. Gatunkami dominującymi na całym obszarze 

są: płoć, szczupak, wzdręga oraz okoń. Gatunki niegdyś liczne takie jak sandacz czy też sum 

praktycznie nie występują. Z danych połowowych można uzyskać tylko informacje dotyczące 

gatunków konsumpcyjnych. Brak jest natomiast danych związanych z gatunkami 

chronionymi takimi jak: koza, piskorz, różanka. Ostatnie badania ichtiofauny Biebrzy, jej 

dopływów oraz starorzeczy były przeprowadzone w 1999 roku (Wiśniewolski i inni 1999).  
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Tabela 1. Zestawienie i ocena wartości opracowań i zbiorów danych publikowanych i niepublikowanych 

Typ informacji Dane referencyjne Zakres informacji (ogólny) 
Zakres informacji dotyczącej 
przedmiotów ochrony obszaru 
Natura 2000 

Wartość 
informacji 

Źródło dostępu do 
danych 

1 2 3 4 5 6 

Materiały 
publikowane 

Ejsmont L. 1970a Parasites of cammon burbot, 
Lota Lota (L.) from the river Biebrza. Acta 
Parasitologica Polonica, Warszawa, 17:195-201 

Dane o pasożytach 
miętusa 

Orientacyjne dane na temat 
występowania w Biebrzy 
miętusa 

niska Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Ejsmont L. 1970b Parasites of sheatfish, Silurus 
glanius L. from the river Biebrza and its 
tributaries. Acta Parasitologica Polonica, 
Warszawa, 17:195-201 

Dane o pasożytach suma Orientacyjne dane na temat 
występowania suma w Biebrzy i 
dopływach 

niska Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Bielecki A. 1978. Nowe stanowisko pijawki 
Cystobranchus fasciatus (Kollar, 1862) (Hirudinea, 
Piscicolidae). Przegląd Zoologiczny, Wrocław, 
22:249-251 

Dane o pijawkach Orientacyjne dane na temat 
występowania pijawek na 
rybach pochodzących z Biebrzy  

niska Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Kozikowska Z. 1984. Struktura i rozmieszczenie 
ryb w Biebrzy, dopływach i wybranych 
starorzeczach. Acta Univ. Wratisl., Pr. Zool. 
14:111-133 

Dane o ichtiofaunie rzeki 
Biebrzy, jej dopływów i 
wybranych starorzeczy  

Opracowanie dotyczące 
struktury i rozmieszczenia ryb. 
Dane niepełne i często 
szacunkowe.   

średnia Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Prus P., Wiśniewolski W., Szlakowski J., Borzęcka 
I., Buras P., Błachuta J., Dębowski P., Jelonek M., 
Klich M., Kukuła K., Ligięza J., Przybylski M., 
Radtke G., Witkowski A., Żurek R.  2009.  Rozwój 
ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu 
ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny– 
europejski wskaźnik ichtiologiczny (EFI+) Nauka 
Przyroda Technologie t.3 (3) 

Ogólne informacje na 
temat europejskiego 
wskaźnika 
ichtiologicznego EFI+ 

Dane wykorzystane do 
przygotowywania arkuszy 
kalkulacyjnych 

średnia Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Szlażyńska K., Wołos A. 1988. Ocena presji 
wędkarskiej na rzeki: Biebrza, Bug, Narew. Rocz. 
Nauk. PZW 1: 7-22 

Dane dotyczące połowów 
wędkarskich na rzece 
Biebrza 

Dane niepełne i często 
szacunkowe 

średnia Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A. 1982. Naturalny mieszaniec krąpia 
Blicca bjoerkna (L.) i leszcza Abramis brama (L.) z 
Biebrzy. Przegl. Zool. 26:93-99 

Dane dotyczące 
naturalnego mieszańca 
krąpia i leszcz 

Dane przydatne podczas prac 
inwentaryzacyjnych 

niska Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A. 1984a. Analiza ichtiofauny basenu 
Biebrzy. Cz. I. Charakterystyka morfologiczno-

Ogólne informacje na 
temat minogów oraz ryb 

Dane przydatne podczas prac 
inwentaryzacyjnych 

wysoka Materiały 
publikowane, np. 
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systematyczna smoczkoustych i ryb. Acta Univ. 
Wratisl., Pr. Zool. 4: 1-100 

w basenie Biebrzy Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A. 1984b. Analiza ichtiofauny basenu 
Biebrzy. Cz. II. Materiały do znajomości rybostanu 
I przegląd gatunków. Fragm. Faun. 28: 137-184 

Dane o ichtiofaunie rzeki 
Biebrzy, jej dopływów i 
wybranych starorzeczy 

Dane przydatne podczas prac 
inwentaryzacyjnych 

wysoka 
Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A. 1984c. Structure of communities 
and biomass of ichthyofauna in the Biebrza river, 
its old river beds and affluents. Pol. Ecol. Stud. 
10: 447-474 

Opracowanie dotyczące 
ichtiofauny rzeki Biebrzy, 
jej dopływów i wybranych 
starorzeczy . 

Zawiera informacje na temat 
ichtiofauny występującej na 
obszarze opracowania 

wysoka 
Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A. 1991. Rybostan dorzecza Biebrzy. 
Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 372:407-433 

Opracowanie dotyczące 
ichtiofauny rzeki Biebrzy, 
jej dopływów i wybranych 
starorzeczy . 

Zawiera informacje na temat 
ichtiofauny występującej na 
obszarze opracowania 

wysoka 
Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A., Błachuta J. 1980. Natural hybrids 
Alburnus alburnus (L.) x Leuciscus cephalus (L.) 
and Rutilus rutilus (L.) x Abramis brama (L.) from 
the rivers San and Biebrza. Acta Hydrobiol. 22: 
473-487 

Dane dotyczące 
naturalnego mieszańca 
uklei z jelca  oraz płoci z 
leszczem  

Dane przydatne podczas prac 
inwentaryzacyjnych 

średnia Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A., Błachuta J. 1983.  Nowe stanowiska 
minoga ukraińskiego, Eudontomyzon mariae 
(Berg, 1931) (Petromyzonidae) w dorzeczu 
Biebrzy. Przegl. Zool. 27: 339-347 

Dane dotyczące nowego 
stanowiska minoga 
ukraińskiego 

Dane przydatne podczas prac 
inwentaryzacyjnych 

średnia Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A., Błachuta J. 1984. Walory rybackie i 
wędkarskie akwenów w Pradolinie Biebrzy. W: 
Naukowe podstawy ochrony i zagospodarowania 
Bagien Biebrzańskich:1-20. Łomża 

Dane dotyczące połowów 
wędkarskich na rzece 
Biebrza 

Dane niepełne i często 
szacunkowe 

średnia Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 

Materiały 
publikowane 

Sych R., Nabiałek J., Wiśniewolski W. 1990. Ocena 
rybackiego znaczenia górnej Narwi. Nauka i 
Praktyka. Studia-Ekspertyzy-Informacje. 1’90. 
Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku. 
 

Dane dotyczące połowów 
rybackich na rzece Narew 

Dane przydatne podczas prac 
inwentaryzacyjnych 

średnia Biblioteka Bn PN 

Materiały 
publikowane 

Witkowski A. 1994. Ichthyofauna of the Biebrza 
river basin. W: Okruszko H., Wassen M.J. (red.) – 
Towards protetion and sustainable use of the 
Biebrza Wetlands: Exchange and intergration of 
research results for benefif of Polish-Dutch Join 

Dane o ichtiofaunie rzeki 
Biebrzy, jej dopływów i 
wybranych starorzeczy 

Zawiera fragmentaryczne 
informacje na temat 
ichtiofauny występującej na 
obszarze opracowania 

średnia Materiały 
publikowane, np. 
Biblioteka UWM 
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Research Plan, Report 3 (Vol. A), Utrecht, The 
Netherlands, 459-480 

Materiały  
niepublikowane 

Nabiałek J., Sych R. 1995 Raport dla Rady 
Naukowej i Dyrekcji Biebrzańskiego Parku 
Narodowego (B.P.N.) o podjętej rejestracji 
ichtiofauny. IRŚ, Żabieniec (maszynopis), 11 str. 

Dane o ichtiofaunie rzeki 
Biebrzy, jej dopływów i 
wybranych starorzeczy 

Zawiera fragmentaryczne 
informacje na temat 
ichtiofauny występującej na 
obszarze opracowania 

średnia Biblioteka Bn PN 

Materiały 
niepublikowane 

Wiśniewolski W., Szlakowski J., Klein M., Buras P. 
1999. Stan ichtiofauny Biebrzy i jej dopływów w 
granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego i 
jego otuliny wraz z zaleceniami ochronnymi. 
Raport przygotowany w Instytucie Rybactwa 
Śródlądowego (Żabieniec) dla Dyrekcji 
Biebrzańskiego Parku Narodowego 

Dane o ichtiofaunie rzeki 
Biebrzy, jej dopływów i 
wybranych starorzeczy  

Opracowanie dotyczące 
struktury i rozmieszczenia ryb   

wysoka Biblioteka Bn PN  

Materiały 
publikowane 

Inspekcja Ochrony Środowiska 2012 - Monitoring 
gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 
Część III. Opracowanie zbiorowe. Red: M. 
Makomaska-Juchiewicz, P. Baran 

Szczegółowa metodyka 
prowadzenia badań 
monitoringowych 

Dane przydatne podczas prac 
inwentaryzacyjnych 

średnia Biblioteka Bn PN 

Materiały  
niepublikowane  

Sterzyńska M., Operat: Ochrona fauny. Warszawa 
1999   

Opracowanie w części 
dotyczące ichtiofauny 
rzeki Biebrzy, jej 
dopływów i wybranych 
starorzeczy . 

Zawiera informacje na temat 
ichtiofauny występującej na 
obszarze opracowania 

wysoka Biblioteka Bn PN 
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3. WYCIĄG Z AKTUALNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA DANYCH  

Zgodnie z aktualnie obowiązującym (czerwiec 2013) Standardowym Formularzem Danych 

(aktualizacja grudzień 2012), przedmiotem ochrony obszar Natura 2000 Dolina Biebrzy są 

następujące gatunki: boleń Aspius aspius, koza Cobitis taenia, piskorz Misgurnus fossilis, 

różanka Rhodeus sericeus oraz minóg ukraiński Eudontomyzon spp. Jako inne ważne gatunki 

ryb (nie będące jednak przedmiotami ochrony) wymieniono świnkę Chondrostoma nasus 

oraz suma pospolitego Silurus glanis (rys. 1). Oceny poszczególnych gatunków w 

obowiązującym SDF nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Zostały one prawdopodobnie 

wpisane na podstawie wyczucia ekspertów bez szczegółowych badań terenowych. Od dawna 

nie stwierdzono w Biebrzy minoga ukraińskiego oraz świnki (wydaje się że oba gatunki 

wpisane zostały przez pomyłkę). Z pozostałych gatunków najliczniej występuje różanka oraz 

piskorz. Koza występuje w niewielkich ilościach na części badanych stanowisk. Należy więc 

uznać, że dane zawarte w SDF dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy (aktualizacja grudzień 

2012) nie pokrywają się w pełni ze stanem faktycznym.  

 

 

RYBY wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

  Osiadła Migrujaca Populacja  Stan 
zach. 

Izolacja Ogólnie 

   Rozrodcza Zimująca Przelotne     

1098 Eudontomyzon 
spp. 

P    B B B B 

1130 Aspius aspius P    C B C B 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

P    C B C B 

1145 Misgurnus fossilis P    C B C B 

1149 Cobitis taenia P    C A C B 

 

RYBY 

 Populacja Motywacja 

Chondrostoma nasus P A 

Silurus glanis P C 

Rys. 1 Wyciąg z SDF dla obszary Natura 2000 Dolina Biebrzy, aktualizacja 12-2012 
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Prace nad PZO pozwoliły na dokonanie aktualizacji SDF, ponieważ nie stwierdzono minoga 

ukraińskiego, podobnie zresztą jak w badaniach prowadzonych kilkanaście lat temu. To samo 

dotyczy świnki. Populacja suma jest oznaczona jako C co pokrywałoby się ze stanem 

faktycznym. Podczas połowów związanych z pracami nad PZO udało się odłowić pojedyncze 

osobniki w wieku 0+ oraz 2+. Świadczy to obecności w rzece dużych dojrzałych osobników 

przystępujących do tarła. O tym że w Biebrzy występują spore osobniki suma informują 

wędkarze oraz płetwonurkowie. 

 

4. METODYKA OPRACOWANIA ZAGADNIENIA  

4.1. Metodyka i zakres prac terenowych  

Metodykę opracowano na podstawie następujących materiałów: 

1. Załącznik Nr 1 do umowy - Szczegółowy opis całości projektu. 

2. PN-EN 14011 wrzesień 2006 Jakość wody. Pobieranie próbek ryb z zastosowaniem 

elektryczności (ICS.13.060.70;65.150) 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. 

4. Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca formularza zawierającego 

informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (97/266/WE). 

5. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

 

Badania ichtiofauny – założenia ogólne  

Badania mające na celu inwentaryzację ryb muszą być przeprowadzone zgodnie z 

obowiązującą metodyką w tego typu analizach (PN-EN 14011). W każdym wcześniej 

wytypowanym miejscu powinien być wodowany sprzęt pływający z agregatem spalinowych, 

będącym częścią składową zestawu do elektrycznych połowów ryb. Jednym z elementów 

zestawu połowowego jest przystawka prostownikowa zamieniająca prąd zmienny 220V na 

stały. Zastosowanie w połowach prądu stałego o odpowiednim natężeniu 4-5 A oraz krótkim 

czasie ekspozycji gwarantuje nieinwazyjne odłowy ryb. Anodę stanowi okrągły kasar obszyty 

siatką bezwęzłową o oczku 5 mm. Katoda powinna być wykonana z plecionej linki miedzianej 

(16 mm2) o długości 3-4 metrów. Połowy ryb należy prowadzić z łodzi rybackiej spływającej z 

nurtem lub popychanej wiosłem wzdłuż każdego stanowiska w odległości 2-4 m od brzegu. 

Ryby należy podbierać przy pomocy anody oraz jednego kasara obszytego również siatką 

bezwęzłową o oczku 5 mm. Podczas elektropołu ryby wykazują reakcję anodową czyli płyną 
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do kasarka będącego anodą a uciekają od katody. Każdorazowo anoda powinna być 

zanurzana na głębokość dostosowaną do miejsca połowu tak aby efektywnie móc odławiać 

poddane elektrotaksji ryby. Po odłowieniu ryby należy umieścić w odpowiednim naczyniu z 

wodą oraz systemem napowietrzania, w którym pozostaną do momentu zakończenia 

połowu w danym miejscu. W celu inwentaryzacji obecności bolenia dodatkowo należy 

postawić wontony (sieci stawne) o oczku 45–60 mm. Sieci powinny być rozstawiane pod 

kątem w poprzek nurtu rzeki. Sprawdzanie sieci powinno odbywać się trzy razy na dobę. 

Wszystkie złowione ryby powinny być oznaczone do gatunku a następnie zważone oraz 

zmierzone. Na podstawie zebranych danych i oszacowanej powierzchni stanowiska połowu 

określone zostanie zagęszczenie, udział procentowy oraz struktura wielkościowa 

poszczególnych gatunków ryb.  

 

Ocena stanu populacji  

Ocena stanu populacji poszczególnych gatunków ryb opiera się na następujących 

wskaźnikach:  

 zagęszczenie - wskaźnik określany jako zagęszczenie osobników na 1m2 cieku (liczba 

złowionych osobników / powierzchnia elektropołowu)  

 struktura wielkościowa (wiekowa) - wskaźnik określany jako udział klas wielkości w 

próbie, wyrażony jako % udział osobników juwenalnych (JUV) oraz młodych wśród 

wszystkich odłowionych (%YOY - young-of-the-year – osobniki w pierwszym roku 

życia)  

Uwaga: Zakres wielkościowy osobników młodocianych i sposób waloryzacji wskaźników 

stanu populacji jest podany w sprawozdaniach z prac dla poszczególnych gatunków  

 

Ocena warunków siedliskowych 

Do oceny stanu siedliska gatunku wykorzystana była standardowa metoda oceny stanu 

hydromorfologicznego wód określona w Polskiej Normie (CEN/ISO PN-EN 14614 (U) 

opracowanej na podstawie Europejskiej Normy (CEN, 2003). Wymaga ona jakościowego 

i/lub ilościowego określenia aktualnego stanu wszystkich, określonych w cytowanej normie, 

10 hydrologicznych i morfologicznych elementów oceny należących do czterech kategorii 

oceny, opisujących koryto rzeki lub potoku, brzegi i strefę nadbrzeżną oraz obszary 

zalewowe. Wynikiem tej oceny stanu siedliska jest liczba z przedziału 1–5, stanowiąca 

średnią z cząstkowych ocen wszystkich 10 elementów oceny, określająca stan 

hydromorfologiczny wg skali podanej w Załączniku V Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

W prowadzonych badaniach zastosowana była modyfikacja tej metody, polegająca na ocenie 

wybranych 6 elementów oceny (należących do czterech kategorii oceny), uznanych za 
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istotnie oddziałujące na populacje ryb. Są to następujące elementy oceny: geometria koryta 

rzeki, substrat denny, przepływ wody, podłużna i poprzeczna ciągłość rzeki, charakter i 

modyfikacje brzegów oraz mobilność koryta w obrębie doliny rzecznej. Zastosowanie 

wymienionych wskaźników pozwala na porównywanie wyników z innymi badaniami 

prowadzonymi w Polsce i jest zgodne z ustaleniami Instytutem Ochrony Przyrody PAN w  

Krakowie, odpowiedzialnym za opracowanie metodyk monitoringu.  

 

Badane wskaźniki stanu siedliska* (*w przypadku niektórych gatunków pod uwagę brane są 

inne dodatkowe wskaźniki stanu siedliska a pomijane niektóre z niżej wymienionych ze 

względu na brak ich wpływu na obecność określonych gatunków na danym obszarze): 

 geometria koryta – określa się zmienność profilu podłużnego koryta i zróżnicowanie 

przekroju poprzecznego/podłużnego 

 materiał budujący dno koryta (substrat) - określa się charakter dna rzeki, sztuczne 

lub naturalne (typy), wpływ zagospodarowania zlewni  

 przepływ - hydrauliczna charakterystyka przepływu, zróżnicowania głębokości i 

prędkości, ocena reżimu hydrologicznego  

 wpływ zabudowy hydrotechnicznej na ciągłość rzeki - ocenia się sztuczne bariery 

uniemożliwiające (ograniczające) migracje organizmów wodnych i transport 

rumowiska  

 charakter i modyfikacja brzegów - ocenia się charakter brzegów rzeki, sztuczne lub 

naturalne (typy) modyfikacje brzegów, ich typ i wpływ na organizmy wodne w 

zależności od stopnia naturalności  

 łączność koryta z obszarem zalewowym, mobilność koryta - ocenia się łączność z 

obszarem zalewowym i ciągłości terasy zalewowej wzdłuż rzeki oraz możliwości 

przemieszczania się koryta rzeki (meandrowanie, tworzenia struktur 

wielokorytowych). 

*Dodatkowo badane są wskaźniki stanu siedliska według oceny eksperckiej takie jak: 

 baza pokarmowa - ocenia się obecność drobnicy (ryb wielkości 7-15 cm) będącej 

pokarmem bolenia 

 stopień zarośnięcia - ocenia się wizualnie stopień zarośnięcia cieku, zbiornika 

roślinnością zanurzona oraz wynurzoną, 

 obecność drapieżników - ocenia się liczebność drapieżników będących potencjalnym 

zagrożeniem dla różanki, 

Dla każdego stanowiska wykonana jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna. 
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Przy ocenie warunków siedliskowych odstąpiono od wyliczania Europejskiego Wskaźnika 

Ichtiologicznego EFI, gdyż zgodnie z danymi literaturowymi (Prus i inni 2009)1 nie jest on 

odpowiedni i nie w pełni charakteryzuję wspomniane środowisko. Europejski Wskaźnik 

Ichtiologiczny EFI jest niedostosowany do dużych rzek nizinnych oraz dużych rzek 

organicznych, w których ryby karpiowate takie jak płoć, krąp, leszcz stanowią naturalny 

wskaźnik ichtiofauny. 

 

Badania hydrochemiczne wykonywane były zgodnie z poniżej przedstawioną metodyką. 

Pomiary rejestrujące parametry fizykochemiczne w środowisku wodnym wykonane są w 

korycie rzeki głównej, ujściowych odcinkach rzek, przy granicy BPN, wybranych większych 

rowach melioracyjnych oraz starorzeczach. Pomiary są wykonywane przy pomocy 

wieloparametrycznej sondy pozwalającej dokonywać jednoczesnego pomiaru parametrów 

fizykochemicznych wody między innymi takich jak: odczyn pH, temperatura, przewodnictwo 

elektrolityczne, tlen rozpuszczony (%, mg/l), potencjał oksydo-redukcyjny (Eh). 

Każdy z czujników przed pomiarami został odpowiednio skalibrowany firmowymi 

odczynnikami, zgodnie z zaleceniami i metodyką producenta sondy. Pomiary odbywały się z 

łodzi, w warunkach niezmąconej i nienaruszonej wody np. pracą śruby silnika. 

Zastosowanie odbiornik GPS umożliwiało lokalizację każdego pomiaru według 

współrzędnych geograficznych (szerokość i długość geograficzna).  

 

Wybór stanowisk. 

Badaniami objęto 27 stanowisk: na rzece Biebrzy, w starorzeczach, dopływach rzeki Biebrzy i 

kanałach (tab. 2). Na wytypowanych odcinkach stwierdzono w odłowach ryb prowadzonych 

w latach 1995-99 i wcześniejszych co najmniej 1 z 4 gatunków ryb będących przedmiotami 

ochrony SOO Dolina Biebrzy.  

 

                                                      
1
 Prus P., Wiśniewolski W., Szlakowski J., Borzęcka I., Buras P., Błachuta J., Dębowski P., Jelonek M., Klich M., 

Kukuła K., Ligięza J., Przybylski M., Radtke G., Witkowski A., Żurek R.  2009.  Rozwój 

ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie ichtiofauny– europejski 

wskaźnik ichtiologiczny (EFI+) Nauka Przyroda Technologie t.3 (3) 
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Połowów dokonywano w: 

 nurcie rzeki Biebrzy, 

 dopływach (rzeka Jegrznia, Wissa, Brzozówka, Kosódka), 

 kanałach (Augustowskim, Woźnawiejskim), 

 starorzeczach (otwartych oraz okresowo zamkniętych, zalewanych tylko podczas 
dużej wody) 

 

Tabela 2. Zestawienie stanowisk gdzie zgodnie z wymogami zamawiającego należało 
prowadzić  badania monitoringowe  
(* - oznaczono miejsca gdzie dokonywano połowów w latach 1995-1999). 
Rejon Stanowisko ID map (wg numeracji BPN) 

Basen 
Północny  

Nurt Lipsk* 2 

Lipsk 3 

Nowa Kamienna 53 

Sztabin* 5 

Sztabin 4 

 B
as

en
 Ś

ro
d

ko
w

y 

P
o

łu
d

n
io

w
y 

Nurt Dawidowizna* 49 

Goniądz 14 

Osowiec* 65 

Biebrza, Dębowo  7 

Biebrza, Dolistowo 9 

Biebrza, Mścichy* 51 

Biebrza,Mścichy* 52 

Starorzecze Dolistowo (z) * 54 
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Dawidowizna (o) * 50 

Szafranki (o)* 64 

Biebrza, Osowiec (o) * 55 

Biebrza, Osowiec (o)  15 

Biebrza, Goniądz (o) * 66 

Biebrza (o) * 60 

Biebrza, Wierciszewo * 59 

Kanały Kanał Augustowski* 58 

Kanał Woźnawiejski* 56 

Dopływy Brzozówka 31 

Jerzgnia* 57 

Kosódka (Dobarz) 44 

Wissa 42 

4.2. Zespół autorski 

Przedstawienie zespołu autorskiego z przyporządkowaniem działań, za które dana osoba 

była odpowiedzialna.  

Kierownik zespołu autorskiego, koordynator, główny wykonawca -  

prof. dr hab. inż. Roman Kujawa 

Pomoc w elektropołowach – dr. hab. inż. Andrzej Skrzypczak 

Pomoc w pomiarach hydrochemicznych - dr. hab. inż. Katarzyna Glińska-Lewczuk  

 

4.3. Metodyka dokonywania oceny stanu ochrony 

Przy dokonywaniu oceny stanu ochrony bazowano na publikacji: Monitoring gatunków 
zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. III, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja 
Ochrony Środowiska, Warszawa, 2012 

http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringu-przyrody 

 

Poniżej przedstawiono metodykę dla poszczególnych gatunków. 

Stosowane przy ocenie stanu ochrony skróty oznaczają: 

FV – stan właściwy 

U1 – stan niezadawalający 

U2 – stan zły 

XX – brak danych 

 

http://www.gios.gov.pl/artykuly/159/Publikacje-dot-monitoringu-przyrody
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1130 Boleń Aspius aspius Linnaeus 1758 

Zastosowano jednolitą metodykę badawczą dla wszystkich gatunków ryb objętych 
inwentaryzacją, opisaną w „Koncepcji monitoringu ryb i minogów objętych załącznikami II, IV 
i V Dyrektywy Siedliskowej”. Podstawą określania stanu populacji były odłowy ryb na 
wybranych stanowiskach przy użyciu standaryzowanych metod połowu. Liczba i rodzaj 
przyjętych wskaźników stanu populacji i stanu siedliska jest identyczna dla poszczególnych 
gatunków ryb. Różnice dotyczą określenia zakresu wielkościowego narybku YOY (Young Of 
the Year) i osobników młodocianych JUV i sposobu waloryzacji wskaźników stanu populacji 
(zagęszczenie i udział osobników młodocianych). Ocena stanu populacji na podstawie 
struktury wiekowej (rozkładu wielkości osobników w próbie) dokonywana jest poprzez 
określenie udziału procentowego osobników młodocianych, przed osiągnięciem dojrzałości 
płciowej (JUV) oraz udziału narybku w pierwszym roku życia (YOY). W przypadku bolenia za 
narybek YOY powinny być uznane osobniki o długości całkowitej (lt.) poniżej 10 cm a za 
młodociane <35 cm. Sposób waloryzacji wskaźników stanu populacji podano w tabelach 3-6. 

Tabela 3. Wskaźniki stanu populacji bolenia 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

Względna liczebność os.m
-2

 Liczba odłowionych osobników w przeliczeniu na 1 m
2
 

powierzchni połowu, określona w oparciu o wyniki 
elektropołowu, przeprowadzonego w standardowy sposób 

Struktura wiekowa Wskaźnik opisowy W oparciu o pomiary długości całkowitej (lt) ryb odłowionych 
w standardowy sposób, określenie obecności osobników 
wyróżnionych klas wieku: dorosłych (ADULT), młodocianych, 
przed osiągnięciem dojrzałości płciowej (JUV) oraz młodych w 
pierwszym roku życia (YOY). W przypadku bolenia przyjęto, że 
za JUV uznaje się osobniki o długości <35 cm, a za YOY 
osobniki o długości <10 cm 

Udział gatunku w 
zespole ryb i minogów 

% Określenie udziału bolenia w całkowitej liczbie odłowionych 
ryb i minogów w oparciu o wyniki elektropołowu, 
przeprowadzonego w standardowy sposób 

 

Tabela 4. Waloryzacja wskaźników stanu populacji bolenia  

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

Względna liczebność >0,01 0,003-0,01 <0,003 

Struktura wiekowa Obecne wszystkie 
kategorie wiekowe 
(ADULT, JUV, YOY) 

Obecne dwie 
kategorie wiekowe 

Obecna tylko jedna 
kategoria wiekowa 

Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

>3% 1-3% <1% 
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Tabela 5. Wskaźniki stanu siedliska bolenia 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

EFI+ Ocena 
punktowa 

Ocena stanu ekologicznego wód wg Nowego Europejskiego 
Indeksu Rybnego- klasa EFI+ 

Jakość 
hydromorfologiczna 

Ocena 
punktowa 

Średnia arytmetyczna z ocen 6 elementów 
hydromorfologicznych: geometria koryta, substrat denny, 
charakterystyka przepływu, charakter i modyfikacja brzegów, 
mobilność koryta oraz ciągłość cieku (na podstawie protokołu 
hydromorfologiczneg), 

 

Tabela 6 Waloryzacja wskaźników stanu siedliska bolenia 

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

EFI+ 1 i 2 3 4 i 5 

Jakość 
hydromorfologiczna 

1–2,5 2,5-3,4 3,5-5 

 

1149 Koza Cobitis taenia Linnaeus, 1758 

Zastosowano jednolitą metodykę badawczą dla wszystkich gatunków ryb objętych 
inwentaryzacją, opisaną w „Koncepcji monitoringu ryb i minogów objętych załącznikami II, IV 
i V Dyrektywy Siedliskowej”. Podstawą określania stanu populacji były odłowy ryb na 
wybranych stanowiskach przy użyciu standaryzowanych metod połowu. Liczba i rodzaj 
przyjętych wskaźników stanu populacji i stanu siedliska jest identyczna dla poszczególnych 
gatunków ryb. Różnice dotyczą określenia zakresu wielkościowego narybku YOY (Young Of 
the Year) i osobników młodocianych JUV i sposobu waloryzacji wskaźników stanu populacji 
(zagęszczenie i udział osobników młodocianych). Ocena stanu populacji na podstawie 
struktury wiekowej (rozkładu wielkości osobników w próbie) dokonywana jest poprzez 
określenie udziału procentowego osobników młodocianych, przed osiągnięciem dojrzałości 
płciowej (JUV) oraz udziału narybku w pierwszym roku życia (YOY). 

Liczba i rodzaj przyjętych wskaźników stanu populacji i stanu siedliska jest identyczna dla 
poszczególnych gatunków ryb. Różnice dotyczą określenia zakresu wielkościowego 
osobników w pierwszym roku życia YOY <40 mm i młodocianych JUV 40-60 mm i sposobu 
waloryzacji wskaźnika zagęszczenie. Osobniki dorosłe kozy > 60mm. Sposób waloryzacji 
wskaźników stanu populacji podano w tabelach 7-10. 

 

Tabela 7 Wskaźniki stanu populacji kozy 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

Względna liczebność os.m
-2

 Liczba odłowionych osobników w przeliczeniu na 1 m
2
 

powierzchni połowu, określona w oparciu o wyniki 
elektropołowu, przeprowadzonego w standardowy sposób 

Struktura wiekowa Wskaźnik 
opisowy 

W oparciu o pomiary długości całkowitej (lt) ryb odłowionych w 
standardowy sposób, określenie obecności osobników 
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wyróżnionych klas wieku: dorosłych (ADULT), młodocianych, 
przed osiągnięciem dojrzałości płciowej (JUV) oraz młodych w 
pierwszym roku życia (YOY).  

W przypadku kozy przyjęto, że za JUV uznaje się osobniki o 
długości 40-60 mm, a za YOY osobniki o długości poniżej 40 mm, 
ADULT> 60 mm 

Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

% Określenie udziału kozy w całkowitej liczbie odłowionych ryb i 
minogów w oparciu o wyniki elektropołowu, przeprowadzonego 
w standardowy sposób 

 

Tabela 8. Waloryzacja wskaźników stanu populacji kozy  

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

Względna liczebność >0,01 0,005-0,01 <0,005 

Struktura wiekowa Obecne wszystkie 
kategorie wiekowe; 

YOY+JUV>50% 

 

Obecne dwie kategorie 
wiekowe lub 

YOY+JUV=10-50% 

YOY+JUV<10% 

Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

>5% 1-5% <1% 

 

Tabela 9. Wskaźniki stanu siedliska kozy 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

EFI+ Ocena 
punktowa 

Ocena stanu ekologicznego wód wg Nowego Europejskiego 
Indeksu Rybnego- klasa EFI+ 

Jakość 
hydromorfologiczna 

Ocena 
punktowa 

Średnia arytmetyczna z ocen 6elementów hydromorfologicznych: 
geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przepływu, 
charakter i modyfikacja brzegów, mobilność koryta oraz ciągłość 
cieku (na podstawie protokołu hydromorfologiczneg), 

 

Tabela 10. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska kozy 

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

EFI+ 1 i 2 3 4 i 5 

Jakość 
hydromorfologiczna 

1–2,5 2,5-3,4 3,5-5 

 

1145 Piskorz Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758 

Zastosowano jednolitą metodykę badawczą dla wszystkich gatunków ryb objętych 
inwentaryzacją, opisaną w „Koncepcji monitoringu ryb i minogów objętych załącznikami II, IV 
i V Dyrektywy Siedliskowej”. Podstawą określania stanu populacji były odłowy ryb na 
wybranych stanowiskach przy użyciu standaryzowanych metod połowu. Liczba i rodzaj 
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przyjętych wskaźników stanu populacji i stanu siedliska jest identyczna dla poszczególnych 
gatunków ryb. Różnice dotyczą określenia zakresu wielkościowego narybku YOY (Young Of 
the Year) i osobników młodocianych JUV i sposobu waloryzacji wskaźników stanu populacji 
(zagęszczenie i udział osobników młodocianych). Ocena stanu populacji na podstawie 
struktury wiekowej (rozkładu wielkości osobników w próbie) dokonywana jest poprzez 
określenie udziału procentowego osobników młodocianych, przed osiągnięciem dojrzałości 
płciowej (JUV) oraz udziału narybku w pierwszym roku życia (YOY). 

Liczba i rodzaj przyjętych wskaźników stanu populacji i stanu siedliska jest identyczna dla 
poszczególnych gatunków ryb. Różnice dotyczą określenia zakresu wielkościowego 
osobników YOY (osobników w pierwszym roku życia) oraz młodocianych JUV i sposobu 
waloryzacji wskaźnika zagęszczenie W przypadku piskorza przyjęto, że za młodociane uznaje 
się osobniki o długości całkowitej >50 mm i <100 mm. Sposób waloryzacji wskaźników stanu 
populacji podano w tabelach 11-14. 

Tabela 11. Wskaźniki stanu populacji piskorza 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

Względna liczebność os.m
-2

 Liczba odłowionych osobników w przeliczeniu na 1 m
2
 

powierzchni połowu, określona w oparciu o wyniki 
elektropołowu, przeprowadzonego w standardowy sposób 

Struktura wiekowa Wskaźnik 
opisowy 

W oparciu o pomiary długości całkowitej (lt) ryb odłowionych w 
standardowy sposób, określenie obecności osobników 
wyróżnionych klas wieku: dorosłych (ADULT), młodocianych, 
przed osiągnięciem dojrzałości płciowej (JUV) oraz młodych w 
pierwszym roku życia (YOY).  

W przypadku piskorza przyjęto, że za JUV uznaje się osobniki o 
długości 50-100 mm, a za YOY osobniki o długości poniżej 50 mm, 
ADULT> 100 mm 

Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

% Określenie udziału piskorza w całkowitej liczbie odłowionych ryb i 
minogów w oparciu o wyniki elektropołowu, przeprowadzonego 
w standardowy sposób 

 

Tabela 12. Waloryzacja wskaźników stanu populacji piskorza  

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

Względna liczebność >0,01 0,005-0,01 <0,005 

Struktura wiekowa Obecne wszystkie 
kategorie wiekowe; 

YOY+JUV>50% 

 

Obecne dwie kategorie 
wiekowe lub 

YOY+JUV=10-50% 

YOY+JUV<10%a 

Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

>3% 1-3% <1% 
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Tabela 13. Wskaźniki stanu siedliska piskorza 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

EFI+ Ocena 
punktowa 

Ocena stanu ekologicznego wód wg Nowego Europejskiego 
Indeksu Rybnego- klasa EFI+ 

Jakość 
hydromorfologiczna 

Ocena 
punktowa 

Średnia arytmetyczna z ocen 6 elementów hydromorfologicznych: 
geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przepływu, 
charakter i modyfikacja brzegów, mobilność koryta oraz ciągłość 
cieku (na podstawie protokołu hydromorfologiczneg), 

 

Tabela 14. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska piskorza 

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

EFI+ 1 i 2 3 4 i 5 

Jakość 
hydromorfologiczna 

1–2,5 2,5-3,4 3,5-5 

 

1134/5339 Różanka Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 

Zastosowano jednolitą metodykę badawczą dla wszystkich gatunków ryb objętych 
inwentaryzacją, opisaną w „Koncepcji monitoringu ryb i minogów objętych załącznikami II, IV 
i V Dyrektywy Siedliskowej”. Podstawą określania stanu populacji były odłowy ryb na 
wybranych stanowiskach przy użyciu standaryzowanych metod połowu. Liczba i rodzaj 
przyjętych wskaźników stanu populacji i stanu siedliska jest identyczna dla poszczególnych 
gatunków ryb. Różnice dotyczą określenia zakresu wielkościowego narybku YOY (Young Of 
the Year) i osobników młodocianych JUV i sposobu waloryzacji wskaźników stanu populacji 
(zagęszczenie i udział osobników młodocianych). W przypadku różanki przyjęto, że za młode 
(YUV) powinny być uznane osobniki o długości całkowitej (lt.) poniżej 40 mm. Sposób 
waloryzacji wskaźników stanu populacji podano w tabelach 15-18.  

Tabela 15. Wskaźniki stanu populacji różanki 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

Względna liczebność os.m
-2

 Liczba odłowionych osobników w przeliczeniu na 1 m
2
 

powierzchni połowu, określona w oparciu o wyniki 
elektropołowu, przeprowadzonego w standardowy sposób 

Struktura wiekowa Wskaźnik 
opisowy 

W oparciu o pomiary długości całkowitej (lt) ryb odłowionych w 
standardowy sposób, określenie obecności osobników młodych 
(JUV+YOY) o długości całkowitej poniżej 40 mm wśród wszystkich 
odłowionych osobników różanki, 

Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

% Określenie udziału różanki w całkowitej liczbie odłowionych ryb i 
minogów w oparciu o wyniki elektropołowu, przeprowadzonego 
w standardowy sposób 
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Tabela 16. Waloryzacja wskaźników stanu populacji różanki  

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

Względna liczebność >0,01 0,005-0,01 <0,005 

Struktura wiekowa >25% 5-25% <5% 

Udział gatunku w zespole 
ryb i minogów 

>20% 0,5-20% <0,5% 

 

Tabela 17. Wskaźniki stanu siedliska różanki 

Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

EFI+ Ocena 
punktowa 

Ocena stanu ekologicznego wód wg Nowego Europejskiego 
Indeksu Rybnego- klasa EFI+ 

Jakość 
hydromorfologiczna 

Ocena 
punktowa 

Średnia arytmetyczna z ocen 6elementów hydromorfologicznych: 
geometria koryta, substrat denny, charakterystyka przepływu, 
charakter i modyfikacja brzegów, mobilność koryta oraz ciągłość 
cieku (na podstawie protokołu hydromorfologiczneg), 

Stopień porośnięcia 
linii brzegowej przez 
roślinność 

% Wyrażony procentowo udział zarośniętej linii brzegowej 
badanego odcinka cieku (ocena ekspercka) 

Względna liczebność 
małży skójkowych 

os.m
-2

 Liczba małży (Unio sp. i Anodonta sp.) na m
2
 mierzona wzdłuż linii 

brzegowej (bezpośrednie zliczenia) 

 

Tabela 18. Waloryzacja wskaźników stanu siedliska różanki 

Wskaźnik Ocena 

FV U1 U2 

EFI+ 1 i 2 3 4 i 5 

Jakość hydromorfologiczna 1–2,5 2,5-3,4 3,5-5 

Stopień porośnięcia linii 
brzegowej przez roślinność 

>50% 10-50% <10% 

Względna liczebność małży 
skójkowych (n) 

n>0,1 0,1≥n>0 0 
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5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZ NA TLE REGIONU I KRAJU  

BOLEŃ 
Prawo międzynarodowe 

Dyrektywa Siedliskowa: Załącznik: II i IV 
Prawo krajowe 

Wymiar ochronny: 40 cm 
Kategoria zagrożenia IUCN 

Czerwona lista IUCN: NT 
Czerwona lista zwierząt zagrożonych w Polsce (2002): LC 
Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001): LC 
Czerwona lista minogów i ryb (2009): NT (w Odrze LC) 

 

Boleń Aspius aspius (L.) zwany w niektórych rejonach kraju rapą jest jedynym 

przedstawicielem ryb karpiowatych w naszych wodach, który prowadzi typowo drapieżny 

tryb życia. Mimo, iż nie posiada zębów jak szczupak, okoń czy sandacz, poluje na mniejsze 

ryby takie jak: ukleje, płocie, słonecznice, kiełbie oraz inne nie przekraczające kilkunastu 

centymetrów długości. Pływając blisko lustra wody odżywia się także opadłymi na jej 

powierzchnię  owadami. Boleń jest rybą typowo rzeczną, choć występuje także w zbiornikach 

zaporowych, oraz zalanych wyrobiskach żwirowo-piaskowych.  

 

 
Fot. 1 Boleń (foto. R. Kujawa) 
 

Obserwując zachowanie bolenia można już na pierwszy „rzut oka” stwierdzić, że jest on 

doskonale przystosowany do życia w silnym nurcie rzek.  Wrzecionowata budowa ciała oraz 

szeroka nasada dobrze rozwiniętej płetwy ogonowej świadczy o niezwykłej sile i zwrotności 

ryb tego gatunku. Dzięki takiej budowie ciała, boleń z łatwością pokonuje wartki nurt dużych 

rzek, a w razie potrzeby może błyskawicznie zatrzymać się lub niepostrzeżenie skręcić z linii 
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ataku. Dzięki dużym i wysoko osadzonym oczom może on rejestrować wszelki ruch nie tylko 

w wodzie, ale także nad jej powierzchnią.  

Poszukując swoich ofiar w powierzchniowych warstwach wody boleń praktycznie nie 

konkuruje z innymi drapieżnikami. Przebywając nad brzegiem dużej rzeki możemy z 

łatwością zaobserwować polujące bolenie. Ich atakom towarzyszą często rozbryzgi wody i 

głośny hałas (przypominający uderzenia płaskim przedmiotem o powierzchnię wody). Owe 

hałasy spowodowane są uderzeniem płetwy ogonowej o powierzchnię wody w ostatniej 

fazie ataku, który następuje w efekcie gwałtownego zwrotu. Po tym zwrocie ryba ściga 

zażarcie rozproszone, ale nadal szybko uciekające ukleje. Taka pogoń może trwać kilka 

sekund. Boleń połyka rybę natychmiast po schwytaniu, ale też potrafi, gdy go coś 

przestraszy, błyskawicznie ją wypluć.  

W zależności od rodzaju zbiornika boleń dojrzewa w różnym wieku, najczęściej w przedziale 

od 4 to 5 lat. W okresie od połowy marca do końca kwietnia osobniki dojrzałe płciowo 

wędrują w górę rzek na tarliska. Tarliskami są najczęściej miejsca o głębokości od 0,2 do2,8 

m, w nurcie z prądem wody ponad 1 m·s-1 o dnie żwirowato-piaszczystym lub kamienistym. 

Może rozradzać się także w innych miejscach, takich jak zalane płycizny lub makrofity i 

korzenie. Na tarliska ryby nie przybywają masowo, lecz trą się w małych grupach (1 - 3 

samice i kilka samców). Średnia temperatura wody podczas tarła waha się od 5 to 12°C. Po 

tarle samice spływają w dół rzek, a samce pozostają w pobliżu tarliska jeszcze przez jakiś 

czas. Ikra bolenia jest kleista, dzięki czemu przykleja się do kamieni pokrywających dno i nie 

zostaje porwana przez prąd wody i zniesiona na przybrzeżne płycizny gdzie uległaby 

obumarciu. Średnica napęczniałej  ikry bolenia waha się od 1,7-2,0 mm. Jej wielkość 

uzależniona jest oczywiście od wielkości samicy. W zależności od temperatury wody 

inkubacja jaj bolenia trwa od 7 dni w wodzie o temperaturze 17°C do 33 dni w wodzie o 

temperaturze 7°C. Wylęg  ma zaledwie 7,2 mm długości, a jego głowa jest silnie przygięta do 

dużego gruszkowatego woreczka żółtkowego. Po 3 dniach resorpcji zapasów woreczka 

żółtkowego w wodzie o temperaturze 17°C wylęg napełnia pęcherz pławny powietrzem i 

rozpoczyna pływać w poszukiwaniu pokarmu (resorpcja woreczka żółtkowego może trwać 

nawet ponad dwa tygodnie, gdy temperatura wody wynosi 7°C).  

Okres larwalny bolenia trwa 23 – 35 dni i kończy się przy długości ciała około 30 mm. Larwy  

bolenia różnią się od larw innych ryb karpiowatych większymi rozmiarami pyska i 

charakterystyczną pigmentacją na grzbiecie. Posiadają już dobrze wykształcone wszystkie 

płetwy, a ich ciało pokryte jest już w całości łuskami.  

Początkowo larwy bolenia odżywiają się niewielkimi formami zooplanktonu, aby następnie 

zacząć polować na większe Cladocera i Copepoda oraz larwy owadów wodnych.  Narybek 

bolenia o długości ponad 30 mm może już odżywiać się wylęgiem płoci i owadami zbieranymi 

z powierzchni wody. Ryby dwuletnie są już  typowymi drapieżnikami.  Głównym ich 

pokarmem jest  narybek płoci, choć nie gardzą także narybkiem okonia, karasia i ciernika.  
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Długość zjadanych ofiar waha się od 20 do 70 mm. Boleń jest drapieżnikiem dziennym. Jego 

największa aktywność przypada na lato, gdy temperatura wody ma około 15 - 23°C. 

Gatunek ten, pomimo iż odznacza się szybkim tempem wzrostu, nie posiada znaczenia 

gospodarczego, ze względu na małą liczebność populacji w poszczególnych zbiornikach. Z 

wędkarskiego punku widzenia jest jednym z najcenniejszych gatunków, głównie ze względu 

na swoje rozmiary, waleczność i płochliwość.  

 

KOZA 
Prawo międzynarodowe 

Dyrektywa Siedliskowa: Załącznik: II i IV 
Konwencja Berneńska: Załącznik III 

Prawo krajowe 
Ochrona gatunkowa: ochrona ścisła 

Kategoria zagrożenia IUCN 
Czerwona lista IUCN: LC 
Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001): VU 
Czerwona lista minogów i ryb (2009): LC  

 

Koza Cobitis taenia (L.) zamieszkuje czyste stojące i płynące wody o piaszczystym dnie. 

Zanieczyszczenie wód oraz niewielka ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie ograniczają 

znacznie obszar jej występowania. Preferują one rzeki, starorzecza oraz jeziora z 

piaszczystym dnem, gdzie mogą się ukryć przed zagrożeniem. O obecności ryby świadczyć 

może tylko wystająca znad piasku głowa. Aby dostrzec kozę na tle piasku trzeba dobrze się 

przyjrzeć i tylko ruchy wieczek skrzelowych mogą zdradzić jej obecność. Gatunek ten potrafi 

doskonale „wtopić się w otoczenie”, dzięki ubarwieniu, które przypomina różne odcienie 

piasku. Ubarwienie tak jak wspominałem jest piaskowe z licznymi ciemnymi plamami 

ułożonymi w kilku rzędach. Od oka w dół do pyska biegnie ciemna czarna smuga, dobrze 

widoczna nawet u dopiero, co rozpoczynającego żerowanie wylęgu.  

Kozy dorastają do 10-12 cm długości. Cechą charakterystyczną ryb z rodziny Cobitidae są trzy 

pary krótkich wąsików wokół pyszczka oraz pojedyncze (czasami rozdwojone) wyrostki pod 

oczami. Kozy mają ciało silnie bocznie ścieśnione, również i w okolicy głowy. Pysk mają 

dolny, mały, otoczony miękkimi wargami. Podobnie jak inni przedstawiciele rodziny 

Cobitidae posiadają niewielkie kolce na głowie pod oczami, o czym łatwo przekonać się 

próbując złapać ją palcami. Stąd też nazwa tej rybki „szczypawka”. 
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Fot. 2 Głowa samicy kozy (foto. R. Kujawa) 

 

Kozy, podobnie jak piskorze mogą oddychać powietrzem atmosferycznym, ale w znacznie 

mniejszym stopniu. U kozy istnieje wyraźny dymorfizm płciowy. Samiczki są większe od 

samców. Ponadto samce można poznać po budowie płetw piersiowych. Są one dłuższe i 

ostro zakończone. Oprócz tego na wierzchu płetwy piersiowej znajduje się u samca kostna 

płytka w kształcie poduszeczki.  

 

 
Fot. 3 Samiec kozy (foto. R. Kujawa) 
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Kozy odbywają tarło porcyjne, które rozpoczyna się, gdy temperatura wody osiągnie wartość 

około 18ºC. Bardzo interesujący jest sam przebieg tarła. W tym okresie samiec kładzie swoje 

płetwy piersiowe na płetwach piersiowych samicy i owija się wokół jej ciała. Wtedy samiczka 

wyrzuca pojedyncze ziarna ikry. Ikra składana jest na roślinności wodnej lub bezpośrednio na 

dnie skąd znoszona jest przez prąd wody w miejsca zastoiskowe. W ciągu sezonu samica 

może złożyć kilkaset ziaren ikry, które po napęcznieniu osiągają wielkość około 2,6 - 3,2 mm. 

Ikra jest słabo kleista, koloru żółto-zielonego i posiada dużą przestrzeń perywitelarną tzn., że 

wokół zarodka jest dużo miejsca (nie jest on ciasno „upakowany” wewnątrz jaja). Ikra kozy 

nie jest kleista, jest dużych rozmiarów z dużą przestrzenia perywiteralną wypełniona wodą, 

więc po napęcznieniu znoszona jest przez prąd wody w miejsca płytsze, silnie zarośnięte z 

okresowymi deficytami rozpuszczonego tlenu. Mogą to być na przykład silnie zarośnięte 

starorzecza lub okresowe płycizny. Larwy wykłuwają się już po 2-4 dniach w zależności od 

temperatury wody. Mierzą wówczas około 4,1-4,8 mm. Cechą charakterystyczną larw kozy 

są skrzela zewnętrzne, które pojawiają się następnego dnia po wyklucia i utrzymują się przez 

następne kilka dni. Mają one postać pojedynczych pętli naczyń krwionośnych. Larwy 

wykluwają się w miejscach o znikomej zawartości tlenu i to dzięki skrzelom zewnętrznym i 

silnie unaczynionemu fałdowi embrionalnemu mogą wychwytywać z wody tlen. Skrzela 

zewnętrzne zanikają już po kilku następnych dniach. Od razu po zresorbowaniu większej 

części zapasów woreczka żółtkowego wylęg rozpoczyna poszukiwanie pokarmu. Ma wtedy 

długość około 8,2-8,9 mm. Bardzo często padają one wtedy ofiarą innych ryb, również 

roślinożernych, które mogą je zjeść wraz z roślinami, wśród których wylęg się ukrywa. Młode 

kozy odżywiają się małymi (0,25-0,75 mm) wodnymi bezkręgowcami. Aktywność żerowania 

wzrasta w godzinach wieczornych. Dorosłe kozy bardzo rzadko padają łupem innych ryb.  

Obserwując kozy można wyróżnić osobniki różniące się między sobą ubarwieniem. Między 

poszczególnymi populacjami kozy istnieją jeszcze inne różnice, niewidoczne gołym okiem. Są 

one bardzo ważne z punktu widzenia reprodukcji tych populacji. Różnice dotyczą ilości 

chromosomów. Wyróżniono populacje diploidalne posiadające 48 chromosomów, 

triploidalne (3n = 74) i tetraploidalne (4n = 98-99). Ciekawostką jest jeszcze fakt, że kozy z 

triploidalną liczbą chromosomów rozmnażają się podobnie jak karaś srebrzysty (Carassius 

auratus gibelio), tzn. gynogenetycznie. W gynogenetycznym rozmnażaniu plemnik wnika do 

jaja, ale nie dochodzi do zapłodnienia. Do rozwoju ikry wystarczy stymulacja plemnika blisko 

spokrewnionego gatunku ryby. Taką rolę mogą spełniać samce kozy posiadające 48 

chromosomów lub samce karasia pospolitego. Populacja triploidalnej kozy składa się tylko z 

samic.  
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PISKORZ 
Prawo międzynarodowe 

Dyrektywa Siedliskowa: Załącznik: II i IV 
Konwencja Berneńska: Załącznik III 

Prawo krajowe 
Ochrona gatunkowa: ochrona ścisła 

Kategoria zagrożenia IUCN 
Czerwona lista IUCN (2011): LC 
Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001): NT 
Czerwona lista minogów i ryb (2009): VU (w Wiśle: NT) 
 

Piskorz - Misgurnus fossilis L. jest jedyną rybą występującą w wodach Polski, posiadającą 

zdolność oddychania powietrzem atmosferycznym, dzięki czemu może przetrwać znaczne 

obniżenie się zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Jest to możliwe dzięki  

niewielkiemu uchyłkowi w tylnej części przewodu pokarmowego (silnie unaczyniony), dzięki 

czemu z połkniętego powietrza ryba może pobierać tlen. Pozwala to jej zasiedlać różnego 

typu zbiorniki ze stojącą lub przepływową wodą o niewielkiej zawartości rozpuszczonego 

tlenu. Wszelkie niedostatki tlenu uzupełnia oddychając tylną częścią jelita. Podczas 

chwytania powietrza słychać pisk, który jest dobrze słyszalny, gdy weźmiemy go w ręce. Od 

tego też pochodzi jego nazwa.  

W niektórych regionach kraju piskorz określany jest mianem żywego barometru -

„przepowiadacz pogody”. Przy obniżeniu się ciśnienia atmosferycznego wzrasta aktywność 

piskorza i bardzo często zaczyna on podpływać ku powierzchni wody. Zmianę ciśnienia 

atmosferycznego ryba odbiera poprzez skórę, skąd poprzez kanały wypełnione limfą, zmiany 

przenoszą się na ściany pęcherza pławnego a dalej poprzez aparat Webera.  

Piskorz ma ciało wydłużone, walcowate. Posiada 10 wąsików, z czego po 4 znajduje się na 

górnej i na dolnej wardze, a para w kącikach otworu gębowego. Wszystkie płetwy ma 

bardziej lub mniej zaokrąglone. Ciało pokryte jest drobną łuską. 
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Fot. 4 Piskorz (foto. Roman Kujawa) 
 

Rozróżnienie płci u piskorza nie jest trudne, wymaga jednak dobrego wzroku i nieco praktyki. 

Gdy patrzymy na ryby z góry to samczyki są szczuplejsze od samiczek oraz posiadają dłuższe, 

wąskie i ostro zakończone płetwy piersiowe. Ponadto u samców w okolicy płetwy 

grzbietowej znajduje się niewielkie, nieznacznie wypukłe przebarwienie skóry lekko 

opalizujące. W okresie poprzedzającym tarło samiczki mają oczywiście nieco powiększoną 

partię brzuszną ciała. Tarlaki mimo podobnej długości 22 - 25 cm różnią się masą ciała i to 

bardzo znacznie, bo przy tej samej długości samice są prawie dwukrotnie cięższe.  

 

 
Fot. 5 Głowa piskorza z charakterystycznymi wąsikami (foto. R. Kujawa) 
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W naszych warunkach klimatycznych piskorz rozmnaża się w maju i czerwcu. Ikrę składa w 

gęstej roślinności porastającej przybrzeżne części zbiorników lub wypływa na płycizny, 

rozlewiska. Wylęg pochodzący z ikry złożonej na tych terenach ma małe szanse na przeżycie, 

ponieważ często tereny te wysychają i wylęg nie może powrócić do głównych zbiorników. 

Ikra jest wielkości 1,7 - 1,9 mm  wielkości, przy czym wielkość żółtka waha się od 1,2 - 1,3 

mm. Otoczone jest ono cienką słabo klejącą się otoczką. Wylęg po wykluciu posiada na 

głowie gruczoły cementowe, dzięki którym przykleja się do roślinności wodnej. Wisząc 

resorbuje zapasy woreczka żółtkowego.  

Wylęg rozwijający się wodzie o znikomej zawartości tlenu posiada ciekawe przystosowania 

do tak niekorzystnych warunków. Początkowo jest to silnie unaczyniony woreczek żółtkowy. 

Następnie rolę oddychania przejmują naczynia krwionośne w dużych płetwach piersiowych i 

w fałdzie embrionalnym. Na końcu funkcję oddychania przejmuje dobrze ukrwiona tylna 

część jelita. Ciekawostką u wylęgu piskorza są skrzela zewnętrzne podobne jak u wylęgu 

kozy. Mają one kształt cienkich, długich wyrostków skórnych, wyrastających spod pokryw 

skrzelowych. W każdym wyrostku znajduje się pojedyncze naczynie krwionośne. W sumie są 

trzy pary wyrostków. Wylęg oddycha skrzelami zewnętrznymi przez kilka dni, następnie one 

zanikają.  

Wylęg rozpoczyna żerowanie jeszcze przed całkowitym zresorbowaniem woreczka 

żółtkowego. Pokarm znajduje dzięki dobrze wykształconym zmysłom czucia i węchu 

znajdującym się wokół warg i na wąsikach, które pojawiają się dość wcześnie. 

Dorosłe osobniki większość czasu spędzają przy dnie, często są zakopane w mule. Odżywiają 

się drobnymi bezkręgowcami, larwami owadów oraz zooplanktonem. 

 
RÓŻANKA 
Prawo międzynarodowe 

Dyrektywa Siedliskowa: Załącznik: II  
Konwencja Berneńska: Załącznik III 

Prawo krajowe 
Ochrona gatunkowa: ochrona ścisła 

Kategoria zagrożenia IUCN 
Czerwona lista IUCN (2011): LC 
Czerwona lista zwierząt zagrożonych w Polsce (2002): NT 
Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce (2001): NT 
Czerwona lista ryb i minogów (1999): EN 
Czerwona lista minogów i ryb (2009): VU  
 

Różanka -Rhodeus sericeus Bloch. zwana w niektórych regionach Polski siekierką jest jednym 

z najmniejszych przedstawicieli ryb karpiowatych (Cyprinidae) gdyż jej standardowa wielkość 

– longitudo corporis nie przekracza 8 cm. Bytuje w strefie przybrzeżnej wód stojących lub 

wolno płynących, zarośniętych roślinnością wodną. Różanka jest rybą ruchliwą prowadzącą 
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stadny tryb życia. Najczęściej można ją spotkać w grupach liczących od kilkunastu do 

kilkudziesięciu osobników. Jej obecność uzależniona jest jednak od występowania małży – 

szczeżui (Anodonta sp.) lub skójki (Unio sp.). Są one niezbędne do rozrodu różanki, gdyż tylko 

w ich jamach skrzelowych może odbywać się inkubacja ikry. 

Ciało różanki jest dość wysokie i pokryte stosunkowo dużymi łuskami. Ubarwienie ciała jest 

srebrzyste, z różowym blaskiem, a na bokach, od połowy ciała do ogona, biegnie podłużna 

niebiesko-fioletowa pręga w kształcie klina. Linia boczna widoczna jest tylko na kilku (4-6) 

łuskach. 

 
Foto. 6 Samiec różanki w okresie godowym (foto. R. Kujawa) 
 

Dymorfizm płciowy różanki zaznacza się wyraźnie w okresie rozrodczym. W tym czasie 

samiec ma spód i boki ciała czerwone. Płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa są również 

barwy czerwonej, zaś płetwa ogonowa żółta. Ponadto u samców, w okresie godowym, na 

głowie w okolicach otworu gębowego pojawiają się punktowe gruzełki tzw. „wysypka 

tarłowa”. W tym czasie u samic wyrasta elastyczne pokładełko o długości 4-5 cm i średnicy 

około 1,5 mm. Jest to przedłużenie brodawki moczowo-płciowej. Wynicowanie się 

pokładełka może nastąpić w sprzyjających warunkach nawet w ciągu kilku godzin.  

Różanki osiągają dojrzałość płciową w drugim roku życia przy długości 3 cm. Ich tarło ma 

bardzo interesujący przebieg i trwa z krótszymi bądź dłuższymi przerwami od kwietnia do 

lipca. Optymalną temperaturą wody w okresie tarła jest 20-22ºC. Obecność małżów z 

rodzaju Anodonta i Unio działa pobudzająco na ryby. Wówczas u samic zaczyna pojawiać się 

pokładełko. 
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Foto. 7. Samica różanki w okresie godowym z widocznym pokładełkiem (foto. R. Kujawa) 
 

Zanim jednak samica wybierze odpowiedni moment, aby wsunąć pokładełko do syfonu 

małża, samce toczą wokół niej walki. Potyczki są jednak niegroźne, przy czym bardzo 

widowiskowe. Następnie samica wprowadza pokładełko do mniejszego syfonu o gładkich 

krawędziach (wypustowego) i składa wielokrotnie po kilka jaj. Samiec wypuszcza obok 

syfonu z wyrostkami (wpustowego) nasienie, które jest następnie wessane przez mięczaka 

do jamy skrzelowej. W jamie skrzelowej małża następuje zapłodnienie i rozwój ikry. Samica 

w ciągu sezonu może złożyć nawet do 200 ziaren ikry. Ikra ma owalny kształt i jest żółtej 

barwy. Inkubacja ikry trwa 4-5 dni. Larwy po wykluciu przyczepiają się do skrzeli małża i 

przebywają tam jeszcze przez okres trzech tygodni. W tym czasie odżywiają się 

odfiltrowywanym i sedymentowanym przez skrzela małża pokarmem. Gotowe do 

samodzielnego życia larwy różanki po osiągnięciu około 11 mm długości opuszczają jamę 

skrzelową małża przez syfon wypustowy. 
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Foto. 8. Różanki w okresie godowym w pobliżu małża (foto. R. Kujawa) 
 

Małże „w ramach opieki nad młodymi różankami”, korzystają z ich obecności i wyrzucają 

duże ilości swoich larw tzw. glochidiów, które przyczepiają się do ciała ryb. Glochidia 

posiadają dwuczęściową, zamykaną jednym mięśniem muszelkę, na której brzegu znajdują 

się haczyki i długa wić. Przez krótki okres unoszą się w toni wodnej i starają się przyczepić do 

przepływających ryb. Glochidia skójek mają słabe haczyki, dzięki którym mogą przyczepiać 

się tylko do skrzel. Natomiast glochidia szczeżuj mają mocniejsze haczyki, dzięki czemu mogą 

przytwierdzać się do skóry i płetw ryb. Glochidia po osadzeniu się na rybie zostają szybko 

obrośnięte jej ciałem. W miejscu wniknięcia tworzy się cysta, z której po kilku tygodniach 

wydostaje się małż. 

Narybek różanki odżywia się początkowo pierwotniakami, następnie zooplanktonem i 

glonami. Dorosłe osobniki preferują głównie pokarm roślinny. Są to głównie glony nitkowate. 

Trawienie pokarmu roślinnego umożliwia im posiadanie bardzo długiego przewodu 

pokarmowego zwiniętego w kształt spirali. Nie gardzą także drobnymi bezkręgowcami. 
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6. WYNIKI INWENTARYZACJI  

Spośród wytypowanych 27 stanowisk gdzie stwierdzono w odłowach ryb prowadzonych w 

latach 1995-99 i wcześniejszych co najmniej 1 z 4 gatunków ryb będących przedmiotami 

ochrony SOO Dolina Biebrzy na 23 stanowiskach stwierdzono gatunki naturowe. Tylko na 

jednym stanowisku Wierciszewo (nurt Biebrzy - ID 59) stwierdzono w połowach wszystkie 

cztery gatunki naturowe. Na trzech stanowiskach (ID 15, 42, 58) stwierdzono w połowach po 

trzy gatunki naturowe. Po dwa gatunki naturowe stwierdzono na 11 stanowiskach (ID 3, 9, 

31, 49, 51,  53, 55, , 57, 64, 65, 66). Na pozostałym 8 stanowiskach stwierdzono tylko po 

jednym gatunku i była to przeważnie różanka. Łącznie na wszystkich stanowiskach 

odłowiono 445 różanek, 25 kóz, 56 piskorzy oraz 5 boleni. Na dwudziestu stanowiskach 

stwierdzono w połowach różankę. Kozę i piskorza stwierdzono na 10 stanowiskach. Boleń 

został stwierdzony na 3 stanowiskach (ID 49 – Klewianka, ID 59 – Wierciszewo, ID 66 – 

Goniądz). 
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Tabela 19. 

L.p.  

Stanowisko 

ID map (wg 

numeracji 

BPN) 

xx – gatunki ryb odnotowane podczas badań 1976-1980 

xx - gatunki odnotowane podczas badań 1995 – 1999 

xx – gatunki ryb odnotowane podczas badań 2012 

   różanka koza piskorz boleń 

1. Lipsk* 2 xx / xx xx   

2. Lipsk 3 xx / xx xx   

3. Nowa Kamienna 53 xx / xx xx   

4. Sztabin* 5 xx / xx xx xx  

5. Sztabin 4 xx xx xx  

6. Dawidowizna* 49 xx xx xx xx 

7. Goniądz* 64 xx xx xx  

8. Osowiec* 65 xx xx / xx xx  

9. Biebrza, Dębowo  7  xx   

10. Biebrza, Dolistowo 9 xx / xx xx / xx xx xx 

11. Biebrza, Mścichy* 51  xx / xx xx / xx  

12. Biebrza, Mścichy* 52   xx  

13. Biebrza 19    xx 

14. Biebrza Stara Rzeka 14 xx / xx xx xx  

15. Dolistowo (z) * 54 xx / xx    

16. Dawidowizna (o) * 50 xx / xx xx xx  

17. Dawidowizna 13 xx  xx  

18. Biebrza, Osowiec (o)  55 xx / xx  xx  

19. Biebrza, Osowiec (o)  15  xx / xx xx  

20. Biebrza, Osowiec (o)  66 xx / xx   xx 

21. Biebrza, Wierciszewo * 59 xx / xx xx xx xx 

22. Kanał Augustowski* 58 xx/ xx xx / xx xx  

23. Kanał Woźnawiejski* 56 xx xx xx  

24. Brzozówka 31 xx / xx xx xx  

25. Jegrznia* 57 xx / xx xx   

26. Kosódka (Dobarz) 44   xx / xx  

27. Wissa 42 xx xx / xx xx  
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Tabela 20. Informacja o przedmiotach ochrony występujących na terenie obszaru Natura 2000  
Przedmiot ochrony Ocena 

ogólna * 
Powierzchnia** Liczba 

stanowisk** 
Rozmieszczenie w obszarze Stopień 

rozpoznania 
Zakres wykonanych prac 
terenowych uzupełniających 

1 2 3 4 5 6 7 

Gatunek  
 

Określić: A, B lub C, 
na podstawie 
wyników prac nad 
planem ochrony  

  Podać nr oddziałów i wydzieleń 
Ew. inne wskazania dotyczące 
występowania***  
 

 Ogółem zakres, liczba punków 
pomiarowych, rozmieszczenie 
powierzchni badawczych lub 
transektów, terminy 
wykonania prac,  
dotyczących: uzupełnienia 
wiedzy o rozmieszczeniu, oceny 
stanu ochrony, oceny zagrożeń 

1130 
Boleń 
Aspius aspius 

C 8,71 ha 3 gm. Goniądz - miasto  
obr. ew. M. Goniądz 
21 
gm. Goniądz - obszar wiejski 
obr. ew. Wólka Piaseczna  
385 
obr. ew. Wólka P-Szaciły  
133 
gm. Trzcianne  
obr. ew. Giełczyn  
970 

  

1149 
Koza 
Cobitis taenia 

B 24,56 ha 10 gm. Goniądz - obszar wiejski 
obr. ew. Olszowa Dr. Za 
Twierdzą  
1377 
obr. ew. Olszowa Droga  
595 
obr. ew. Osowiec  
832 
obr. ew. Szafranki  
7, 1 
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gm. Jaświły  
obr. ew. Dolistowo Stare  
659 
gm. Lipsk - obszar wiejski  
obr. ew. Lipsk  
1326/2 
gm. Radziłów  
obr. ew. Brychy  
662 
obr. ew. Łoje Awissa 
581 
gm. Rajgród - obszar wiejski 
obr. ew. Kuligi  
384 
gm. Sztabin  
obr. ew. Dębowo  
41 
obr. ew. Krasnybór 
580, 839/3 
obr. ew. Mogilnica 
659 
obr. ew. Ostrowie  
541 
gm. Trzcianne  
obr. ew. Giełczyn  
970 

1145 
Piskorz 
Misgurnus fossilis 

A 22,30 ha 10 gm. Goniądz - obszar wiejski 
obr. ew. Olszowa Dr. Za 
Twierdzą  
1376, 1377 
obr. ew. Olszowa Droga  
595 
obr. ew. Osowiec  
832 
obr. ew. Szafranki  
7, 1, 6 
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gm. Radziłów  
obr. ew. Brychy  
662 
obr. ew. Łoje Awissa 
581 
gm. Rajgród - obszar wiejski 
obr. ew. Kuligi  
384 
gm. Suchowola - obszar wiejski 
obr. ew. Biele Suchowolskie 
1018, 1019, 1024, 1025, 1030, 
1031, 969/1, 975/1, 976/1, 
969/2, 970, 911, 933, 912, 913, 
907, 908, 909, 910, 914, 915, 
916, 919, 920, 927, 928, 776 
obr. ew. Karpowicze 
1/1, 480/2, 481, 828 
gm. Sztabin  
obr. ew. Dębowo  
41 
obr. ew. Mogilnica 
659 
gm. Trzcianne  
obr. ew. Giełczyn  
970 

5339 
Różanka 
Rhodeus amarus 

A 43,85 ha 20 gm. Goniądz - miasto  
obr. ew. M. Goniądz 
21 
gm. Goniądz - obszar wiejski 
obr. ew. Dawidowizna  
1367 
obr. ew. Olszowa Dr. Za 
Twierdzą  
1376 
obr. ew. Szafranki  
7, 1, 6 
obr. ew. Wólka Piaseczna  
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385 
obr. ew. Wólka P-Szaciły  
133, 17/3, 18/4, 19/3, 20/4, 133 
gm. Jaświły  
obr. ew. Dolistowo Stare  
659, 118/5, 119/5, 121/9, 120/5 
gm. Lipsk - miasto 
obr. ew. Lipsk Miasto  
172 
gm. Lipsk - obszar wiejski  
obr. ew. Lipsk  
1584/2, 1326/2 
gm. Radziłów  
obr. ew. Brychy  
662 
obr. ew. Łoje Awissa 
581 
gm. Rajgród - obszar wiejski 
obr. ew. Kuligi  
384 
gm. Suchowola - obszar wiejski 
obr. ew. Biele Suchowolskie 
913, 1018, 1019, 1024, 1025, 
1030, 1031, 969/1, 975/1, 
976/1, 969/2, 970, 911, 933, 
912, 907, 908, 909, 910, 914, 
915, 916, 919, 920, 927, 928, 
776 
obr. ew. Domuraty 
119 
obr. ew. Karpowicze 
1/1, 480/2, 481, 828 
 
gm. Sztabin  
obr. ew. Dębowo  
41 
obr. ew. Krasnybór 
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580, 839/3 
obr. ew. Mogilnica  
659 
obr. ew. Ostrowie  
541 
obr. ew. Sztabin  
1102 
gm. Trzcianne  
obr. ew. Giełczyn  
970 

* Ocena ogólna dotyczy ocena wartości obszaru dla ochrony danego siedliska przyrodniczego lub gatunku i musi być zgodna z oceną przyjętą (zapisaną) w 
zaktualizowanym SDF (pkt. 16.1 i 16.2 powyżej).  
** Dane dotyczące powierzchni i liczby stanowisk do uzyskania od zespołu GIS 
**Dane dotyczące rozmieszczenia w obszarze (adresy ewidencyjne) do uzyskania od zespołu GIS na podstawie przekazanych przez zespoły danych. 
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7. OCENA STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY  

8. OCENA STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY  
W tabeli 21 przedstawiono ocenę stanu ochrony gatunków ryb będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Biebrzy”.  

Tabela 21. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Gatunki Kod Natura Stanowisko* 
Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu 
ochrony na 
podstawie 

dostępnych 
danych wg 

skali FV,  UI,  
U2 

Ocena stanu 
ochrony po 
weryfikacji 

terenowej wg 
skali FV,  UI,  U2 

Ogólna ocena stanu 
ochrony 

siedliska/gatunku wg 
skali FV,  UI,  U2 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Boleń 
Aspius aspius 

1130 
Klewianka 49 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV  

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U1 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1  

Wierciszewo 59 Parametry względna liczebność XX U2 U2  U1   
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populacji struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Osowiec 66 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Koza  
Cobitis taenia 

1149 Lipsk 3 
Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 U1   struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 
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Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Biebrza 
Dolistowo 9 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Bednarka 15 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 
  

charakterystyka przepływu XX XX 
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gatunku ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Wissa 42 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Biebrza Mścichy  
51 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 
charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 
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index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Nowa Kamienna 
53 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Jegrznia 57 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 
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ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Kanał 
Augustowski 58 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX U1 

U1 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX xx 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX U1 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Wierciszewo 59 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 
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mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Osowiec 65 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Piskorz 
Misgurnus fossilis 

1145 Bednarka 15 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U1 

U1   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 
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ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Brzozówka 31 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U1 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Wissa 42 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 
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rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Kosódka 44 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U1 

U1   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX U1 

U1 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX U1 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U1 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX U1 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Mścichy 51 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Osowiec 55 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

  

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Kanał 
Augustowski 58 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX U1 

U1 

charakterystyka przepływu XX U1 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX FV 

mobilność koryta XX xx 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 
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rodzaj substratu dennego XX U1 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Wierciszewo 59 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Szafranki 64 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U1 

FV   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy  

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku  

52 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Osowiec 65 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U2 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Różanka  
Rhodeus amarus 

5339 Lipsk 2 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

FV 

FV   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Lipsk 3 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

FV 

FV   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Sztabin 4 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Sztabin 5 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U1 

U1   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Dolistowo 9 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Dawidowizna 13 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U1 

FV   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Stara Rzeka 14 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Bednarka 15 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U1 

FV   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Brzozówka 31 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U1 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Wissa 42 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Klewianka 49 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U1 

FV   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U1 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Dawidowizna 50 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U1 

FV   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Nowa Kamienna 
53 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

FV 

FV   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Kopytkowo 54 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U2 

FV   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Osowiec 55 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX U1 

Jegrznia 57 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Kanał 
Augustowski 58 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U1 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Wierciszewo 59 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX U1 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Szafranki 64 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX FV 

U2 

FV   

struktura wiekowa XX U2 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX FV 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX XX 

XX 

charakterystyka przepływu XX XX 

ciągłość cieku XX XX 

geometria koryta XX XX 

index EFI+ XX XX 

mobilność koryta XX XX 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX XX 

rodzaj substratu dennego XX XX 
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Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 

Osowiec 66 

Parametry 
populacji 

względna liczebność XX U2 

U2 

U1   

struktura wiekowa XX FV 

udział gatunku w zespole ryb i minogów XX U1 

Parametry 
siedliska 
gatunku 

charakter i modyfikacja brzegów XX FV 

FV 

charakterystyka przepływu XX FV 

ciągłość cieku XX FV 

geometria koryta XX FV 

index EFI+ XX U2 

mobilność koryta XX FV 

ogólna ocena hydromorfologiczna wg 
RDW 

XX FV 

rodzaj substratu dennego XX FV 

Szanse 
zachowania 

gatunku 
  XX FV 
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Mimo wielu zastrzeżeń do stosowania wskaźnika EFI+ (znacznie zaniżającego ocenę gatunków 

naturowych) postanowiono na bazie uzyskanych danych podczas monitoringu ichtiofauny 

rzeki Biebrzy jej dopływów oraz starorzeczy objętych badaniami wyliczyć również EFI+. 

Wyliczone wskaźniki EFI+ potwierdzają wcześniejsze zastrzeżenia i obiekcje i są one 

nieadekwatne do stanu faktycznego ichtiofauny Rzeki Biebrzy jej dopływów oraz starorzeczy. 

Wnioskuje się jednak o nie branie ich pod uwagę podczas ostatecznego podsumowywania 

stanu gatunków, a wzorowano się na ocenie eksperckiej jak w innych tego typu badaniach 

gdzie odgrywała ona kluczową rolę.  

Na prawie wszystkich stanowiskach (z wyjątkiem kanału Augustowskiego, rzeki Kosódki oraz 

starorzeczy) indeks hydromorfologiczny oceniono na FV. 

Opierając się na wskaźnikach stanu populacji (często wziętych z kapelusza i nie popartych 

wiarygodnymi badaniami) poszczególnych gatunków zamieszczonych w „Koncepcji 

monitoringu ryb i minogów objętych załącznikami II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej” 

wyliczono je dla poszczególnych gatunków naturowych odłowionych na poszczególnych 

stanowiskach. 

I tak dla różanki tylko na 2 stanowiskach wyniósł on FV, na 5 – U1 a na 12 - U2. Wyliczony dla 

kozy wskaźnik stanu populacji na wszystkich stanowiskach gdzie została stwierdzona wyniósł 

- U2. Wskaźnik stanu populacji dla różanki na 4 stanowiskach wyniósł U1, a na 6 – U2.. 

Wskaźnik stanu populacji bolenia na wszystkich 3 stanowiskach wyniósł – U2. 

Różanka tworzy liczne populacje zarówno w basenie górnym jaki środkowym, natomiast 

wszystkie pozostałe gatunki występują mało licznie. Taki stan jest adekwatny do warunków 

środowiskowych oraz struktury gatunkowej zespołów ichtiofauny i nic nie wskazuje aby ich 

występowanie mogłoby być zagrożone. W tym miejscu należy zaznaczyć, że stan ten może 

ulec zmianie wskutek nagłych i nie przemyślanych zmian stosunków wodnych. Podobnie w 

ostatnim opracowaniu z 1999 roku poprzedniego planu ochrony Biebrzańskiego Parku 

Narodowego (Wiśniewolski i inni 1999) różanka występowała praktycznie na wszystkich 

badanych stanowiskach, a koza sporadycznie i w niewielkiej liczebności. Jak widać stan ten 

się utrzymał i obecnie widzimy podobna tendencję zarówno w stosunku do różanki jaki 

innych ryb naturowych. 

 

9. OCENA ZAGROŻEŃ ORAZ OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ICH ELIMINACJI  

Zagrożenia wewnętrzne dla gatunków ryb będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 

2000 „Dolina Biebrzy” przedstawiono w tabeli 22.  

Ewentualnym zagrożeniem zewnętrznym mogącym negatywnie wpłynąć na stan ichtiofauny 

jest pogorszenie się jakości wody na skutek dopływu zanieczyszczeń. 
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Tabela 22. Zagrożenia wewnętrzne  
L.p Przedmiot 

ochrony  
Rodzaj 

zagrożenia 
[I/P]* 

Kod 
zagrożenia 

Nazwa zagrożenia Opis zagrożenia Możliwe 
sposoby 
eliminacji lub 
ograniczenia 
zagrożenia  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Boleń 
Aspius 
aspius 

P E03.01 Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych 

Wprowadzenie 
do wody 
substancji 
szkodliwych, 
zagrażających 
ikrze oraz 
larwom 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole  

F02.03 Wędkarstwo Eksploatacja 
połowowa 

Zwiększyć 
wymiar 
ochronny do 60 
cm 

F06. Kłusownictwo Gatunek może 
podlegać presji w 
przypadku 
kłusowniczych 
połowów 
prądem 
elektrycznym 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zwiększyć 
częstotliwość 
kontroli 

H01. Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych 

Wprowadzenie 
do wody 
biogenów 
mogących 
wpłynąć 
eutrofizująco 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole 

I01. Nierodzime gatunki 
zaborcze 

Pojawienie się 
gatunków obcych 
może znacząco 
zmniejszyć 
populację ryb 
chronionych  
(wyjadanie ikry i 
larw) 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

J02.02 Usuwanie osadów 
(mułu…) 

Wszelkie  zabiegi 
melioracyjne 
mogą mieć 
wpływ na 
liczebność ryb 

Nie 
przeprowadzać 
zabiegów w 
okresie 
wiosennym 

K02.02 Nagromadzenie materii 
organicznej 

Gromadzenie się 
i zaleganie 
materii 
organicznej 
powoduje 
deficyty tlenowe 
działające 
niekorzystnie na 
ikrę i wylęg 

Usuwanie na 
bieżąco 
zalegającej 
materii 
organicznej np. 
po wykaszaniu 
roślinności  

K02.03 Eutrofizacja Nadmiar 
biogenów sprzyja 
rozwojowi 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 
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roślinności, która 
po obumarciu 
doprowadza do 
deficytu tlenu 

2.  Koza  
Cobitis 
taenia 

P C01.03 Wydobywanie torfu Wydobywanie 
torfu w celu 
utworzenie 
stawu rybnego z 
gatunkami 
obcymi 
mogącymi 
przedostać się do 
Biebrzy i jej 
dopływów w 
trakcie wysokich 
stanów wody 

Wprowadzić   
zakaz budowy 
stawów rybnych 
w strefie 
zalewowej 

E03.01  Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych  

Wprowadzenie 
do wody 
substancji 
szkodliwych, 
zagrażających 
ikrze oraz 
larwom 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole 

F06. Kłusownictwo Gatunek może 
podlegać presji w 
przypadku 
kłusowniczych 
połowów 
prądem 
elektrycznym 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zwiększyć 
częstotliwość 
kontroli 

H01. Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych  

Wprowadzenie 
do wody 
biogenów 
mogących 
wpłynąć 
eutrofizująco 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole 

I01. Nierodzime gatunki 
zaborcze 

Pojawienie się 
gatunków obcych 
może znacząco 
zmniejszyć 
populację ryb 
chronionych 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

J02.02 Usuwanie osadów 
(mułu…) 

Wszelkie  zabiegi 
melioracyjne 
mogą mieć 
wpływ na 
liczebność ryb 
poprzez zmianę 
środowiska 

Nie 
przeprowadzać 
zabiegów w 
okresie 
wiosennym 

K02.02 Nagromadzenie materii 
organicznej 

Gromadzenie się 
i zaleganie 
materii 
organicznej 
powoduje 
deficyty tlenowe 
działające 

Usuwanie na 
bieżąco 
zalegającej 
materii 
organicznej np. 
po wykaszaniu 
roślinności 
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niekorzystnie na 
ikrę i wylęg  

K02.03 Eutrofizacja  Nadmiar 
biogenów sprzyja 
rozwojowi 
roślinności, która 
po obumarciu 
doprowadza do 
deficytu tlenu  

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

K03.05 Antagonizm ze 
zwierzętami 
introdukowanymi 

Pojawienie się 
gatunków 
introdukowanych 
może znacząco 
zmniejszyć 
populację ryb 
chronionych 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

3.  Piskorz 
Misgurnus 
fossilis 

P C01.03 Wydobywanie torfu Wydobywanie 
torfu w celu 
utworzenie 
stawu rybnego z 
gatunkami 
obcymi 
mogącymi 
przedostać się do 
Biebrzy i jej 
dopływów w 
trakcie wysokich 
stanów wody 

Wprowadzić   
zakaz budowy 
stawów rybnych 
w strefie 
zalewowej 

E03.01  Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych 

Wprowadzenie 
do wody 
substancji 
szkodliwych, 
zagrażających 
ikrze oraz 
larwom 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole 

F06.  Kłusownictwo Gatunek może 
podlegać presji w 
przypadku 
kłusowniczych 
połowów 
prądem 
elektrycznym 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zwiększyć 
częstotliwość 
kontroli 

H01. Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych  

Wprowadzenie 
do wody 
biogenów 
mogących 
wpłynąć 
eutrofizująco  

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole 

I01. Nierodzime gatunki 
zaborcze 

Pojawienie się 
gatunków obcych 
może znacząco 
zmniejszyć 
populację ryb 
chronionych 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

J02.02 Usuwanie osadów 
(mułu) 

Wszelkie zabiegi 
melioracyjne 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 
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mogą mieć 
wpływ na 
liczebność ryb 
poprzez zmianę 
środowiska 

K02.02 Nagromadzenie materii 
organicznej 

Gromadzenie się 
i zaleganie 
materii 
organicznej 
powoduje 
deficyty tlenowe 
działające 
niekorzystnie na 
ikrę i wylęg  

Usuwanie na 
bieżąco 
zalegającej 
materii 
organicznej np. 
po wykaszaniu 
roślinności 

K02.03 Eutrofizacja  Nadmiar 
biogenów sprzyja 
rozwojowi 
roślinności, która 
po obumarciu 
doprowadza do 
deficytu tlenu  

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

K03.05 Antagonizm ze 
zwierzętami 
introdukowanymi 

Pojawienie się 
gatunków 
introdukowanych 
może znacząco 
zmniejszyć 
populację ryb 
chronionych 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

4.  Rózanka 
Rhodeus 
amarus  

P A04.02.01 Wypas nieintensywny 
bydła 

Wypasane i 
pojone bydło z 
pobliskich 
gospodarstw 
może niszczyć 
małże 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

C01.03 Wydobywanie torfu Wydobywanie 
torfu w celu 
utworzenie 
stawu rybnego z 
gatunkami 
obcymi 
mogącymi 
przedostać się do 
Biebrzy i jej 
dopływów w 
trakcie wysokich 
stanów wody 

Wprowadzić   
zakaz budowy 
stawów rybnych 
w strefie 
zalewowej 

E03.01  Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych  

Wprowadzenie 
do wody 
substancji 
szkodliwych, 
zagrażających 
ikrze oraz 
larwom 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole 

F06. Kłusownictwo Gatunek może 
podlegać presji w 
przypadku 

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
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kłusowniczych 
połowów 
prądem 
elektrycznym 

zwiększyć 
częstotliwość 
kontroli 

H01. Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych 

Wprowadzenie 
do wody 
biogenów 
mogących 
wpłynąć 
eutrofizująco  

Przeprowadzić 
szkolenia 
uświadamiające, 
zintensyfikować 
kontrole 

I01. Nierodzime gatunki 
zaborcze 

Pojawienie się 
gatunków obcych 
może znacząco 
zmniejszyć 
populację ryb 
chronionych 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

J02.02 Usuwanie osadów 
(mułu) 

Wszelkie  zabiegi 
melioracyjne 
mogą mieć 
wpływ na 
liczebność ryb 
poprzez zmianę 
środowiska 

Nie 
przeprowadzać 
zabiegów w 
okresie 
wiosennym 

K02.02 Nagromadzenie materii 
organicznej 

Gromadzenie się 
i zaleganie 
materii 
organicznej 
powoduje 
deficyty tlenowe 
działające 
niekorzystnie na 
ikrę i wylęg  

Usuwanie na 
bieżąco 
zalegającej 
materii 
organicznej np. 
po wykaszaniu 
roślinności 

K02.03 Eutrofizacja  Nadmiar 
biogenów sprzyja 
rozwojowi 
roślinności, która 
po obumarciu 
doprowadza do 
deficytu tlenu  

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

K03.05 Antagonizm ze 
zwierzętami 
introdukowanymi 

Pojawienie się 
gatunków 
introdukowanych 
może znacząco 
zmniejszyć 
populację ryb 
chronionych 

Brak możliwości 
przeciwdziałania 

* I-istniejące, P- potencjalne  
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10. OCENA DOTYCHCZASOWYCH METOD OCHRONY ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ 

ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM OCHRONY  

Niegdyś w Biebrzy i jej dopływach na podstawie badań i danych literaturowych 
występowało 36 gatunków ryb i 1 gatunek minoga. W odłowach przeprowadzonych przez 
pracowników Zakładu Rybactwa Rzecznego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w latach 1995 
i 1997-1998 odnotowano już tylko 24 gatunki ryb. W połowach nie odnotowano obecności 
minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae, bolenia Aspius aspius, strzebli potokowej 
Phoxinus phoxinus i sandacza Stizostedion lucioperca.  

Gatunkami dominującymi pod względem liczebności był okoń, płoć, szczupak, 
wzdręga, miętus, krąp, ukleja, kleń i różanka. Już wtedy w dominacji wagowej wyłania się 
obraz śladowej obecności suma w biebrzańskim ekosystemie. Natrafiono na niego jedynie w 
nurtowej części koryta basenu środkowo-południowego i był to sygnał alarmujący. 

Podczas prowadzonych prac monitoringowych przez pracowników Zakładu Rybactwa 
Rzecznego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w latach 1995 i 1997-1998 wykazano iż 
liczebności i biomasa zespołów ichtiofauny w Biebrzy w porównaniu z innymi dużymi rzekami 
Polski jest stosunkowo wysoka lecz w porównaniu z danymi sprzed 20 lat jest obecnie niższa.  

 Jeszcze w latach 1972-1978, w systemie Biebrzy łowiono sieciami 17 gatunków ryb. 
Szczególna presja połowowa skierowana była na cztery gatunki – szczupaka, lina, leszcza i 
jazia. Stanowiły one 77,0% masy całego połowu w Biebrzy i Ełku, 70,2% - w Kanale 
Augustowskim i 31,5% w Jegrzni. Wówczas połowy suma były również znaczne i wynosiły 
odpowiednio 6,2%, 2,4% oraz 10,0% masy całego połowu. 

 Natomiast w latach 1986-1989, według statystyk połowowych prowadzonych 
przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Łomży, z połowów prawie całkowicie 
zniknął sum. Zmniejszył się udział szczupaka do 24,5%, natomiast zwiększył się udział płoci co 
mogło być konsekwencją mniejszej liczebności drapieżników. Spadły połowy lina, zaś jazia, 
leszcza, karasia i okonia utrzymały się na podobnym poziomie. Boleń i sandacz występowały 
w śladowych ilościach. Na zbliżonym poziomie utrzymały się natomiast połowy jazia, leszcza, 
karasia i okonia. Statystyki połowów gospodarczych jednoznacznie wskazują na ubożenie 
zespołów biebrzańskiej ichtiofauny. 

 W latach 1997-1999 nastąpił dalszy spadek liczebności suma w dorzeczu Biebrzy. 
Natrafiono na niego jedynie w nurtowej części koryta basenu środkowo-południowego i jest 
to alarmujący sygnał! Wykazano niski udział osobników dużych szczupaka (powyżej 50 cm), 
oraz brak w połowach sandacza. 
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11. STRATEGIA OCHRONY  

11.1. Cele działań ochronnych  

 

Bogate morfologicznie zróżnicowanie rzeki Biebrzy jej starorzeczy oraz dopływów, 
bez ograniczeń przemieszczania się ryb na zalewane obszary daje gwarancję pełnej realizacji 
cyklu życiowego bytujących tutaj gatunków. W związku z powyższym tym nie ma potrzeby 
dokonywania jakichkolwiek usprawnień służących poprawie warunków środowiskowych. Jest 
to naturalny ekosystem wodny doskonale odpowiadający żyjącym tam gatunkom ryb. 

Wykonane ostatnio zmiany stosunków wodnych w starym korycie Jegrzni, 
spowodowały zwiększenie w niej przepływu i podniesienie poziomu zalewów na przyległych 
obszarach, co prawdopodobnie powinno mieć korzystny wpływ na rozwój ichtiofauny.  

Skład gatunkowy, struktura zespołów ryb i populacji poszczególnych gatunków 
wskazują, że ichtiofauna Biebrzy, pomimo wieloletniej presji rybackiej i wędkarskiej oraz 
przekształcenia większości dopływów, pozostała mało zmieniona. Może zatem ona stanowić 
układ odniesienia przy porównywaniu zespołów ryb z podobnych rzek nizinnych Polski, ale 
poddanych presji czynników antropogenicznych.  

Stan środowiska wodnego bardzo zbliżony do naturalnego pozwala mieć nadzieję na 
utrzymanie się typowych gatunków dla rzek nizinnych. Objęcie całkowitą ochroną znacznych 
miejsc obszarów rzeki Biebrza jej dopływów, kanałów oraz starorzeczy zapewni utrzymanie 
ichtiofauny na obecnym poziomie.  

 

Boleń 
Celem działań ochronnych będzie poprawa dotychczasowego sposobu ochrony gatunku oraz 
następnie utrzymanie populacji bolenia w niezmienionym stanie ochrony.  
 
Koza 
 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie dotychczasowego sposobu ochrony gatunku 

oraz utrzymanie populacji kozy w niezmienionym stanie ochrony. 

Piskorz 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie dotychczasowego sposobu ochrony gatunku 

oraz utrzymanie populacji kozy w niezmienionym stanie ochrony. 

Różanka 

Celem działań ochronnych będzie utrzymanie dotychczasowego sposobu ochrony gatunku 

oraz utrzymanie populacji kozy w niezmienionym stanie ochrony. 
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Cele działań ochronnych w stosunku do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina 

Biebrzy przedstawiono w tabeli 23.  

 

Tabela 23. Cele działań ochronnych  

Przedmiot 
ochrony 

Cel 
strategiczny 

Numer 
stanowiska 

Stan ochrony Cele działań ochronnych 
– wskaźniki właściwego 
stanu ochrony  

Perspektywa 
osiągnięcia 
właściwego 
stanu ochrony 

1 2 3 4 5 6 

1130 
Boleń  
Aspius aspius 

Poprawa 
stanu 
ochrony 

49 ID 

59 ID 

66 ID 

populacja: U2 

siedlisko: FV 

perspektywy: 
U2 

stan ochrony: 
U2 

Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

Ograniczenie połowów, 
zwiększenie wymiaru 
ochronnego do 60 cm 

Cel działań ochronnych - 
U1 

Około 10 lat od 
przeprowadzenia 
działań 

1149  
Koza 
Cobitis taenia 

Poprawa 
stanu 

ochrony 

3 ID 

53 ID 

65 ID 

9 ID 

51 ID 

15 ID 

59 ID 

58 ID 

57 ID 

42 ID 

populacja: U2 

siedlisko: FV 

perspektywy: 
FV 

stan ochrony: 
FV  

Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

 

Cel działań ochronnych – 
osiągnięcie stanu FV 

Około 10 lat od 
przeprowadzenia 
działań 

1145 
Piskorz 
Misgurnus 
fossilis 

Poprawa 
stanu 

ochrony 

64 ID 

15 ID 

44 ID 

42 ID 

populacja: U1 

siedlisko: FV 

perspektywy: 
U2 

stan ochrony: 
FV 

Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

 

Cel działań ochronnych – 
osiągnięcie stanu U2 

Osiągnięcie stanu FV jest 
mało prawdopodobne w 
okresie obowiązywania 
PZO 

Około 10 lat od 
przeprowadzenia 
działań 

Poprawa 
stanu 

ochrony 

65 ID 

51 ID 

55 ID 

59 ID 

58 ID 

populacja: U2 

siedlisko: FV 

perspektywy: 
FV 

stan ochrony: 

Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

 

Cel działań ochronnych – 
FV 
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31 ID 
FV 

 

5339 
Różanka 
Rhodeus amarus 

Utrzymanie 
właściwego 
stanu 
ochrony 
siedliska 
gatunku 

2 ID 

3 ID 

53 ID 

populacja: FV 

siedlisko: FV 

perspektywy: 
FV 

stan ochrony: 
FV 

Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

 

Zachowanie stanu 
siedliska i stanu ochrony-  
FV 

 

Poprawa 
stanu 
ochrony 

5 ID 

49 ID 

50 ID 

13 ID 

15 ID 

populacja: U1 

siedlisko: FV 

perspektywy: 
U2 

stan ochrony: 
FV  

Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

 

Cel działań ochronnych – 
U2 

Osiągnięcie stanu FV jest 
mało prawdopodobne w 
okresie obowiązywania 
PZO 

Około 10 lat od 
przeprowadzenia 
działań 

Poprawa 
stanu 
ochrony 

4 ID 

64 ID 

9 ID 

14 ID 

54 ID 

55 ID 

66 ID 

59 ID 

58 ID 

31 ID 

57 ID 

42 ID 

populacja: U2 

siedlisko: FV 

perspektywy: 
FV 

stan ochrony: 
FV  

Uzupełnienie stanu 
wiedzy o przedmiocie 
ochrony 

 

Cel działań ochronnych – 
FV 

Około 10 lat od 
przeprowadzenia 
działań 

 

11.2. Działania ochronne oraz uwarunkowania ich realizacji  

Proponowane działania ochronne w stosunku do przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 

Dolina Biebrzy przedstawiono w tabeli 24.  



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy  

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku  

74 

Tabela 24. Działania ochronne  

Przedmiot działań 
ochronnych 

Działania ochronne 

Nr kolejny i nazwa działania Zakres prac Obszar lub 
miejsce 
realizacji 

Termin i częstotliwość 
wykonania 

Szacunkowe 
koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za wykonanie  

1 2 3 4 5 6 7 

1130  
Boleń  

Aspius aspius 

 Nr Działania związane z ochroną czynną (głównie na obszarach należących do Skarbu Państwa) 

 1. Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Rzeka Biebrza 
jej dopływy 
(basen 
Środkowy i 
Dolny)  

Działania prowadzone 
do skutku i w jak 
najszybszym terminie 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

 Wędkarstwo Zwiększyć wymiar ochronny do 60 
cm 

Działania prowadzone 
od momentu 
zatwierdzeniu PZO 

- Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

 Kłusownictwo Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 
częstotliwość kontroli 

Działania prowadzone 
od momentu 
zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

 Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Działania prowadzone 
od momentu 
zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ Ochrony 
Środowiska 

 Nagromadzenie 
materii organicznej 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 

Działania prowadzone 
od momentu 

1,5 pojedyncze 
szkolenie plus 2 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  
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częstotliwość kontroli w celu 
zlokalizowania miejsc gromadzenia 
się materii organicznej, co 
najczęściej występuje po 
wykaszaniu roślinności wodnej, 
usuwanie wykaszanej rośliności 

zatwierdzeniu PZO na usuwanie 
zatorów 
utworzonych z 
wykaszanej 
roślinności 

z RDOŚ Ochrony 
Środowiska 

 Usuwanie osadów 
(mułu…) 

Nie przeprowadzać zabiegów w 
okresie wiosennym 

Działania prowadzone 
od momentu 
zatwierdzeniu PZO 

- Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

1149  
Koza 

 Cobitis taenia 

2. Wydobywanie torfu Wprowadzić zakaz budowy stawów 
rybnych w strefie zalewowej 

Rzeka Biebrza 
jej starorzecza 
oraz dopływy od 
źródeł aż do 
ujścia do rzeki 
Narew 

Działania prowadzone 
od momentu 
zatwierdzeniu PZO 

- Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych  

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Kłusownictwo Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 
częstotliwość kontroli 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych  

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Nagromadzenie 
materii organicznej 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 
częstotliwość kontroli w celu 
zlokalizowania miejsc gromadzenia 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie plus 2 
na usuwanie 
zatorów 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ Ochrony 
Środowiska 
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się materii organicznej, co 
najczęściej występuje po 
wykaszaniu roślinności wodnej, 
usuwanie wykaszanej rośliności 

utworzonych z 
wykaszanej 
roślinności 

Usuwanie osadów 
(mułu…) 

Nie przeprowadzać zabiegów w 
okresie wiosennym 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

- Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

1145 
Piskorz 

 Misgurnus fossilis 

 3. Wydobywanie torfu Wprowadzić  zakaz budowy 
stawów rybnych w strefie 
zalewowej 

Rzeka Biebrza 
jej starorzecza 
oraz dopływy od 
źródeł aż do 
ujścia do rzeki 
Narew 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

- Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Kłusownictwo Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 
częstotliwość kontroli 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Nagromadzenie 
materii organicznej 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 
częstotliwość kontroli w celu 
zlokalizowania miejsc gromadzenia 
się materii organicznej, co 
najczęściej występuje po 
wykaszaniu roślinności wodnej, 
usuwanie wykaszanej rośliności 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie plus 2 
na usuwanie 
zatorów 
utworzonych z 
wykaszanej 
roślinności 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ Ochrony 
Środowiska 
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Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych  

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

5339 
Różanka 

Rhodeus amarus 

 4. Wydobywanie torfu Wprowadzić zakaz budowy stawów 
rybnych w strefie zalewowej 

Rzeka Biebrza 
jej starorzecza 

oraz dopływy od 
źródeł aż do 

ujścia do rzeki 
Narew 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Pozbywanie się 
odpadów z 
gospodarstw 
domowych / obiektów 
rekreacyjnych  

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Kłusownictwo Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 
częstotliwość kontroli 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Rozproszone 
zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zintensyfikować 
kontrole 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 

Nagromadzenie 
materii organicznej 

Przeprowadzić szkolenia 
uświadamiające, zwiększyć 
częstotliwość kontroli w celu 
zlokalizowania miejsc gromadzenia 
się materii organicznej, co 
najczęściej występuje po 
wykaszaniu roślinności wodnej, 
usuwanie wykaszanej rośliności 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

1,5 pojedyncze 
szkolenie plus 2 
na usuwanie 
zatorów 
utworzonych z 
wykaszanej 
roślinności 

Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ Ochrony 
Środowiska 
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Usuwanie osadów 
(mułu) 

Nie przeprowadzać zabiegów w 
okresie wiosennym 

Działania prowadzone 

od momentu 

zatwierdzeniu PZO 

- Dyrektor BnPN  

w uzgodnieniu  

z RDOŚ 
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12. WNIOSKI  

12.1. Ustalenia i wskazania do studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących lub przyszłych) 
oraz innych dokumentów strategicznych gmin 

Ustalenia i wskazania: 

1) rozbudowanie infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej oraz edukacyjnej, 

2) rozbudowa miejsc do wodowania kajaków, 

3) umieszczenie w wielu miejscach odwiedzanych przez turystów kajakarzy tablic 
informacyjno-edukacyjnych o ichtiofaunie oraz roślinności wodno-błotnej Biebrzy i jej 
dopływów, 

4) zachowanie właściwych stosunków wodnych, w tym: 

a) gospodarowanie wodami,  

b) zachowanie możliwości wędrówek ryb i innych organizmów wodnych; 

7)wnioski związane z udostępnieniem obszaru Natura 2000 na potrzeby edukacyjne, 
turystyczne i rekreacyjne, w tym wskazania dla gmin i innych podmiotów. 

 

12.2. Propozycje monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony oraz 
skuteczności działań ochronnych  

Pomimo obfitości ryb zasiedlających system rzeki Biebrzy, niezbędne jest stale śledzenie 
stanu ichtiofauny oraz rejestrowanie zmian. Zaleca się wykonywanie kontrolnych 
elektropołowów, uzupełnionych sieciowymi połowami na wybranych stanowiskach oraz 
przeprowadzenie kontroli populacji zespołu ryb na podstawie analizy takich parametrów jak: 
długość ciała, masa, wiek, tempo wzrostu, stosunek płci.  

Propozycje i uwagi odnośnie dalszych badań monitoringowych 

 Po analizie wyników monitoringu oraz literatury dotyczącej rzeki Biebrzy, jej dopływów, 
kanałów oraz starorzeczy monitoring ichtiofauny dla większości gatunków powinien być 
prowadzony co 3 lata. 

 W przypadku bolenia monitoring powinien być przeprowadzony co 5 lat 

 Monitoring powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującą metodyką oraz na 
poligonach wcześniej wyznaczonych – czyli tam gdzie prowadzono badania związane z 
PZO. 

 Uzupełnieniem informacji o zmianach w zespole ryb powinny być dane ankietowe 
rejestrujące efekty połowów wędkarskich. 
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 W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności mogących wpłynąć diametralnie 
na ichtiofaunę rzeki Biebrzy, jej dopływów, kanałów oraz starorzeczy monitoring 
ichtiofauny powinien odbyć się niezwłocznie po zdarzeniu.  

Tabela 25. Działania monitoringowe 

Rodzaj monitoringu 
Zakres prac 
monitoringowych 

Terminy/ 
częstotliwość 

Miejsce* 
Podmiot 
odpowiedzial
ny 

Szacowany 
koszt 
(w tys. zł) 

1 2 3 4 5 6 

Działanie ochronne Monitoring stanu przedmiotów ochrony Natura 2000 

Monitoring stanu 
populacji i siedliska  
bolenia  
Aspius aspius 

Badania powinny 
być prowadzone w 
okresie od początki 
sierpnia do końca 
października 
zgodnie z 
metodyką opisaną 
w rozdziale 
„Metodyka i zakres 
prac terenowych”. 
dokonując oceny 
podanych 
parametrów i 
wskaźników  

2015 - rok 
rozpoczęcia 
realizacji 
działania  

 
badania 
monitoringowe 
powinny być 
prowadzone w 
sierpniu co 5 lat  

9, 19, 49, 59, 66  BnPN 

badanie 
pojedynczeg
o 
stanowiska 
(poligonu) 
to około 2-3 

Monitoring stanu 
populacji i siedliska  
kozy  
Cobitis taenia 

Badania powinny 
być prowadzone w 
okresie od początki 
sierpnia do końca 
października 
zgodnie z 
metodyką opisaną 
w rozdziale 
„Metodyka i zakres 
prac terenowych”. 
dokonując oceny 
podanych 
parametrów i 
wskaźników 

2015 - rok 
rozpoczęcia 
realizacji 
działania  

 
badania 
monitoringowe 
powinny być 
prowadzone w 
sierpniu co 3 
lata 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 
14, 15, 31, 42, 
49, 50, 51, 53, 
56, 57, 58, 59, 
64, 65  

BnPN 

badanie 
pojedynczeg
o 
stanowiska 
(poligonu) 
to około 2-3 

Monitoring stanu 
populacji i siedliska  
piskorza 
Misgurnus fossilis 

Badania powinny 
być prowadzone w 
okresie od początki 
sierpnia do końca 
października 
zgodnie z 
metodyką opisaną 
w rozdziale 
„Metodyka i zakres 
prac terenowych”. 
dokonując oceny 
podanych 
parametrów i 
wskaźników 

2015 - rok 
rozpoczęcia 
realizacji 
działania  

 
badania 
monitoringowe 
powinny być 
prowadzone w 
sierpniu co 3 
lata 

4, 5, 9, 13, 14, 
15, 31, 42, 44, 
49, 50, 51, 52, 
55, 56, 58, 59, 
64, 65  

BnPN 

badanie 
pojedynczeg
o 
stanowiska 
(poligonu) 
to około 2-3 
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Monitoring stanu 
populacji i siedliska  
różanki 
Rhodeus amarus 

Badania powinny 
być prowadzone w 
okresie od początki 
sierpnia do końca 
października 
zgodnie z 
metodyką opisaną 
w rozdziale 
„Metodyka i zakres 
prac terenowych”. 
dokonując oceny 
podanych 
parametrów i 
wskaźników 

2015 - rok 
rozpoczęcia 
realizacji 
działania  

 
badania 
monitoringowe 
powinny być 
prowadzone w 
sierpniu co 3 
lata 

2, 3, 4, 5, 9, 13, 
14, 42, ,49, 50, 
64, 65, 66, 53, 
54, 55, 56, 57, 
58, 59, 31 

BnPN 

badanie 
pojedynczeg
o 
stanowiska 
(poligonu) 
to około 2-3 

Cel ochrony Monitoring osiągnięcia celów ochrony 

Utrzymanie 
właściwego stanu 
ochrony siedliska 
gatunku 

Poprawa stanu 
ochrony gatunków 
stanowiących 
przedmiot ochrony: 
1130  
Boleń  
Aspius aspius 
 
1149  
Koza 
Cobitis taenia 
 
1145 
Piskorz 
Misgurnus fossilis 
 
5339 
Różanka 
Rhodeus amarus 

Ponowna ocena 
stanu ochrony 
przedmiotów 
ochrony dla 
obszaru SOO 
Dolina Biebrzy 
zgodnie z 
wytycznymi 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska 

W ostatnich 
dwóch latach 
obowiązywania 
PZO 

Cały obszar 
SOO Dolina 
Biebrzy 

RDOŚ/BnPN 75 

* Miejsce realizacji monitoringu określić opisowo oraz podając unikalny numer (ID) poligonu(ów), linii, 
punktu (ów) umożliwiający identyfikację. 

 

W komentarzu do tabeli powinno znaleźć się uzasadnienie przyjętych metod, precyzyjne 
lokalizacje powierzchni i inne szczegóły realizacyjne. 

Określając propozycje monitoringu, należy mieć na uwadze możliwości realizacyjne służb 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Należy zaznaczyć działania obligatoryjne i fakultatywne 
(czyli takie które warto wykonać, ale są uzależnione od możliwości realizacyjnych Parku czy 
RDOŚ). 

 



Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy  

Projekt realizowany przez konsorcjum  

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku  

82 

12.3. Potrzeby uzupełnienia wiedzy  

 

1. Wskazane jest przeprowadzenie kompleksowych badań mających na celu zbadanie 
rozmieszczenia małż występujących w rzece Biebrza, jej dopływach, kanałach oraz 
starorzeczach. Małże są nieodzowne do rozrodu różanki – gatunku naturowego 
podlegającego ochronie gatunkowej i znajdującego się na Czerwonej liście gatunków 
zagrożonych wyginięciem,  

2. Należy przeprowadzić badania mające na celu stwierdzenie obecności minoga 
ukraińskiego i jego siedliska– gatunku, który niegdyś dość licznie występował jeszcze w 
rzece Biebrza i jej dopływach, 

3. Przeprowadzenie szeregu badań mogących określić miejsca tarliskowe gatunków 
naturowych: piskorza, kozy, różanki oraz bolenia w celu ich ochrony, 

4. Zbadanie wpływu tempa zarastania starorzeczy i innych ekosystemów wodnych na 
występującą w nich ichtiofaunę, 

5. Monitoring siedlisk gatunków naturowych na rzece Biebrza, jej dopływach, kanałach 
oraz starorzeczach, 

6. Zbadanie wpływy różnych stanów wody (wysokie, niskie) na rzece Biebrza, jej 
dopływach, kanałach oraz starorzeczach na ilość, jakość oraz rozmieszczenie 
występującej w nich ichtiofauny, 

7. Ocena intensywności oddziaływania połowów wędkarskich na populacje ryb systemu 
Biebrzy. Badania te nie tylko pozwolą na oszacowanie wpływu połowów wędkarskich na 
poszczególne gatunki ryb oraz strukturę gatunkową połowów, ale pozwolą na ustalenie 
właściwej liczby wydawanych licencji oraz wskażą na ewentualną konieczność 
wprowadzenia ograniczeń.  

8. Ocena stopnia zapasożycenia ryb oraz zagrożeń chorobotwórczych na rozwój ich 
populacji.  

9. Ocena stanu skażenia ryb substancjami obcego pochodzenia (metale ciężkie, pestycydy, 
substancje promieniotwórcze).  

10. Opracowanie katalogu ichtiofauny Biebrzańskiego Parku Narodowego.  

12.4. Wskazania do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000  

Po analizie wyników monitoringowych ichtiofauny rzeki Biebrza, jej starorzeczy oraz 
dopływów proponuje się usunięcie z SDF-u minoga ukraińskiego (Eudontomyzon mariae) 
oraz świnki (Chondrostoma nasus).Uzasadnieniem takiego wniosku jest brak wspomnianych 
gatunków w połowach kontrolnych przeprowadzonych w 2012 roku jak i w latach 1995-1997 
i 1998 roku. 
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13. ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA O PRZEDMIOTACH OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 NA POTRZEBY AKTUALIZACJI SDF 

 
Gatunek Populacja w obszarze Ocena obszaru 

Grupa Kod Nazwa 
naukowa 

S NP Typ 
populacji 

Wielkość Jednostka Kategoria 
C/R/V/P 

Jakość 
danych 
G/M/P/DD 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Populacja Stan 
zacho-
wania 

Izolacja Ocena 
ogólna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

F 1130 Boleń Aspius 
aspius 

  p -  i R DD C B C C 

F 5339 Różanka 
Rhodeus 
amarus  

  p -  i C DD 
C 

A 
C C 

F 1149 Koza Cobitis 
taenia 

  p -  i C DD 
C 

A 
C C 

F 1145 Piskorz 
Misgurnus 
fossilis 

  p -  i C DD 
C 

B 
C C 

 

DD – gdyż mimo przeprowadzonych badań, brak jest możliwości oceny liczebności badanych gatunków na całym obszarze SOO 

Grupa: A = płazy, B = ptaki, F = ryby, I = bezkręgowce, M = ssaki, P = rośliny, R = gady.  

S: jeśli dane o gatunku są szczególnie chronione i nie mogą być udostępnione publicznie (tzw. dane wrażliwe), należy wpisać „yes”. 

NP: jeśli dany gatunek nie występuje już na danym terenie, należy wpisać „x” (opcjonalnie). 

Typ populacji: p = osiadła, r = wydająca potomstwo, c = przelotna, w = zimująca (w przypadku roślin i gatunków niemigrujących należy użyć typu „p = osiadła”). 

osiadłe – występują w obszarze przez cały rok 

lęgowe/wydające potomstwo – gniazdują i/lub wychowują młode w obszarze 

przelotne – wykorzystują obszar w okresie wędrówek lub/i pierzenia poza miejscem lęgu 

zimujące – występują w obszarze w okresie zimowania 
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Jednostka: i = osobniki pojedyncze, p = pary lub inne jednostki według standardowego wykazu jednostek i kodów zgodnego ze sprawozdawczością na podstawie art. 
12 i 17 (zob. portal referencyjny). 

Kategorie liczebności (kategoria): C = powszechne, R = rzadkie, V = bardzo rzadkie, P = obecne – wypełnić, jeżeli brak jest danych (DD), lub jako uzupełnienie 
informacji o wielkości populacji. 

Jakość danych: G = „wysoka” (np. na podstawie badań); M = „przeciętna” (np. na podstawie częściowych danych i ekstrapolacji); P = „niska” (np. ogólne dane 
szacunkowe); DD = brak danych (kategorię tę należy stosować wyłącznie jeśli nie da się dokonać nawet szacunkowej oceny wielkości populacji –  
w takiej sytuacji można pozostawić puste pole dotyczące wielkości populacji, jednak pole „Kategorie liczebności” musi być wypełnione). 

W dziale „POPULACJA” należy wprowadzać dokładne dane ilościowe. Jeżeli dokładna liczba nie jest znana należy podać przedział populacji: 

1-5 

6-10 

11-50 

51-100 

101-250 

251-500 

501-1000 

1001-10 000 

> 10 000 

Jeżeli przedział nie jest znany, lecz są informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości populacji należy podać wielkość populacji używając znaków mniejszości lub 
większości (np. < 100). Należy podać oznaczenie literowe wskazujące, czy wartość populacji jest wyrażona parami (p) czy osobnikami pojedynczymi (i). W przypadku 
gatunków, których biologia rozrodu uzasadnia podanie liczebności osobno dla każdej płci, nadaje się oznaczenie literowe (m) dla samców i (f) dla samic. Należy podać 
uzasadnienie nadania oceny dla każdego gatunku wraz z podaniem materiałów źródłowych. 

 

Ocena populacji 

Wyznaczenie oceny polega na oszacowaniu wielkości populacji danego gatunku lub jej zagęszczenia w stosunku do populacji krajowej. Stosuje się trójstopniową skalę: 

A: 100% ≥ p > 15% 

B: 15% ≥ p > 2% 

C: 2% ≥ p > 0% 
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D: populacja nieistotna 

UWAGA: Należy dokładnie, tj. w sposób matematyczny stosować powyższą skalę. Trzeba zwrócić uwagę na zamknięte i otwarte przedziały definiowane przez znaki > i ≥ oraz 
przypisanie populacji do odpowiedniego przedziału biorąc pod uwagę zaokrąglenia. Częstym błędem jest przypisanie populacji o udziale 0,49 % i mniejszym do oceny C. 
Tymczasem 0,49 % zaokrągla się do 0 % i wartości tej powinna być przypisana ocena D. Podobnie populacja lokalna stanowiąca 15,2 % populacji krajowej powinna otrzymać 
ocenę B. 

Jeżeli oceniamy, że występowanie danego gatunku na opisywanym obszarze nie ma większego znaczenia (np. pojawia się sporadycznie lub stanowi jedynie nieznaczący 
odsetek populacji krajowej – poniżej 1%), klasyfikujemy jako populacje nieistotną. UWAGA: w takim przypadku nie poddajemy go dalszym ocenom opartym na pozostałych 
kryteriach (nie wypełnia się pól „zachowanie”, „izolacja”, „ocena ogólna”). Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem 
materiałów źródłowych na których oparto ocenę. Szczególnie ważne jest to w przypadku przyznawania nielicznej populacji oceny C na podstawie subiektywnej oceny 
eksperckiej (izolowane stanowisko podgatunku, łącznik między populacjami, populacja reliktowa itp). 

 

Stan zachowania 

Kryterium to składa się z dwóch podkryteriów z których pierwsze odwołuje się do stopnia zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla tego gatunku, natomiast 
drugie do możliwości ich ewentualnego odtworzenia (renaturyzacji).  

- Stopień zachowania cech siedlisk przyrodniczych, ważnych dla gatunków 

Ocenia się elementy siedliska istotne z punktu widzenia biologii gatunku, a zwłaszcza te, które mają wpływ na dynamikę populacji. Ocena siedliska powinna uwzględniać 
jego strukturę oraz wybrane parametry abiotyczne. Stosuje się trójstopniową skalę: 

 I: elementy zachowane w doskonałym stanie 

 II: elementy zachowane w dobrym stanie 

 III: elementy zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane 

Jeżeli stopień zachowania cech siedliska (lub siedlisk) został oceniony jako „doskonały” lub „dobry, wówczas dla „stanu zachowania” przyjmuje się odpowiednio ocenę A (dla 
doskonałego stopnia zachowania cech) lub B (dla dobrego stopnia zachowania cech) niezależnie od oceny podkryterium „możliwość odtworzenia” (renaturyzacji). W 
przypadku analizy stopnia zachowania cech wielu siedlisk ważnych dla gatunku, końcowa ocena powinna być wypadkową ocen cząstkowych przypisanych dla każdego z typu 
siedlisk. 

Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiaów źródłowych na których oparto ocenę. 

- Możliwość odtworzenia (renaturyzacji) 

W przypadku tego podkryterium, które powinno być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy stopnień zachowania elementów siedliska jest oceniony jako „III - elementy 
zachowane w średnim stanie lub częściowo zdegradowane”, ocenia się dodatkowo szanse przywrócenia ich do dobrego stanu, również w tróstopniowej skali: 

 renaturyzacja łatwa 
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 renaturyzacja możliwa przy średnim nakładzie sił i środków 

 renaturyzacja trudna lub niemożliwa 

Syntetyczne ujęcie wyników zastosowania powyższych podkryteriów do oceny stanu siedliska ważnego dla danego gatunku przedstawia się następująco: 

A: doskonały stan zachowania to: elementy zachowane w doskonałym stanie, niezależnie od możliwości renaturyzacji 

B: dobry stan zachowania to: elementy zachowane w dobrym stanie, niezależnie od możliwości renaturyzacji  

LUB elementy zachowane w przeciętnym stanie lub nawet częściowo zdegradowane, ale renaturyzacja łatwa. 

C: przeciętny lub zdegradowany stan zachowania to: wszystkie pozostałe kombinacje 

 

Izolacja 

To kryterium odnosi się do stopnia izolacji populacji występującej na danym obszarze w stosunku naturalnego zasięgu danego gatunku. Stopień izolacji określa w 
przybliżeniu jaki jest wkład danej populacji w genetyczne zróżnicowanie w obrębie gatunku (upraszczając: im bardziej izolowana populacja tym większy jej wkład w 
zróżnicowanie genetyczne) i na ile jest ona podatna na wyginięcie. Izolację należy przy tym rozważać w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę ścisłe endemity, podgatunki 
lub odmiany, jak i subpopulacje w obrębie metapopulacji. Ocenia się ją w trójstopniowej skali: 

A: populacja (prawie) izolowana 

B: populacja nie izolowana, ale występującą na peryferiach zasięgu gatunku 

C: populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania 

Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych na których oparto ocenę. 

 

Ocena ogólna 

Globalna ocena wartości obszaru dla ochrony danego gatunku jest wypadkową powyższych kryteriów oraz dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na zachowanie 
gatunku, jak rodzaj działalności człowieka na terenie obszaru i w jego pobliżu, stosunki własnościowe, status prawny obszaru, a także ekologiczne związki między typami 
siedlisk i gatunkami itp. Wartość ta jest oceniana wg trójstopniowej skali: 

A: znakomita 

B: dobra 

C: znacząca 
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UWAGA: stosowanie powyższych kryteriów odwołuje się głównie do oceny eksperta, który stara się ją wykonać jak najlepiej w oparciu o swoją wiedzę, doświadczenie i 
dostępne dane. 

Należy zamieścić opis uzasadniający nadanie oceny dla każdego gatunku wraz ze wskazaniem materiałów źródłowych na których oparto ocenę. 

 


