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Głowacica należy do rodziny łososiowatych. 
Jest gatunkiem endemicznym dorzecza Dunaju. 
Dawniej występowała prawie w całym areale 
obejmującym podgórskie rzeki zlewni Dunaju. 
W Polsce naturalnie głowacica występowała 
w Czarnej Orawie z dopływami oraz w Czadeczce. 
Obecnie występuje w kilku podgórskich rzekach, 
w tym w Sanie oraz Dunajcu i Popradzie. Jej ciało 
jest silnie wydłużone, a duża głowa spłaszczo-
na grzbietobrzusznie. Ogromny otwór gębowy, 
z dużymi zębami, sięga aż do tylnej krawędzi 
oka. Duża płetwa ogonowa jest zawsze wcięta, 
a przed nią położona jest duża płetwa tłuszczo-
wa. Typowym siedliskiem głowacicy są czyste 
i głębokie rzeki podgórskie o urozmaiconej struk-
turze koryta. Preferuje fragmenty rzek o dnie 
żwirowatym i kamienistym, z zimną i natlenioną 
wodą. Podstawę diety dorosłych głowacic stano-
wią ryby, a uzupełnieniem są żaby, drobne ssaki 
i ptaki. Rekordowe osobniki osiągały długość 
150–180 cm i masę ciała 50–60 kg.

Jaź należy do rodziny karpiowatych. Występu-
je w Europie na wschód od Renu i na północ od 
Alp, zasiedla również południową część Skandy-
nawii. Dalej na wschód zasiedla północne części 
zlewni mórz: Czarnego i Kaspijskiego oraz Oceanu 
Lodowatego, aż do rzeki Lena. Jest gatunkiem 
rzecznym, ale spotykany jest również w prze-
pływowych jeziorach, zbiornikach zaporowych, 
kanałach melioracyjnych, a nawet wysłodzonych 

zatokach morskich. Ciało jazia jest wydłużone, 
a głowa mała i szeroka. Grzbiet i boki ciała 
nad linią naboczną są ciemne, szare lub czarno-
niebieskie. Dolna część boków ciała jest jasna, 
a brzuch biały. Wszystkie płetwy mają mniej 
lub bardziej intensywny kolor czerwony. Osobni-
ki młodzieńcze odżywiają się larwami owadów, 
a dorosłe zjadają również mięczaki i roślinność 
wodną. Rekordowe osobniki osiągają długość cał-
kowitą 70–85 cm i masę ciała ok. 5 kg. Najstarszy 
znany osobnik liczył sobie 18 lat.

Przez wiele lat zarówno naukowcy, jak i wędka-
rze byli przekonani, że w Europie, oprócz rodzimego 
karasia pospolitego (Carassius carassius), występu-
je pochodzący z Azji karaś złocisty (Carassius aura-
tus). Uważano, że karaś złocisty występuje w dwóch 
podgatunkach. Pierwszy nazywany był złotą rybką 
(Carassius auratus auratus), a drugi karasiem sre-
brzystym (japończykiem) (Carassius auratus gibe-
lio). Dziś wiemy, że karaś srebrzysty (Carassius gibe-
lio) jest odrębnym gatunkiem od karasia złocistego 
(Carassius auratus) i osiąga masę ok. 4 kg. 

Karaś pospolity występuje naturalnie w nie-
mal całej Europie, a w Azji aż po dorzecze Leny. 
Z Europy został przeniesiony na niemal wszyst-
kie kontynenty, z wyjątkiem Antarktydy. Jego 
ciało jest bocznie spłaszczone, zazwyczaj silnie 
wygrzbiecone. Otwór gębowy skierowany jest ku 

górze dużej głowy. Ostatnie, twarde promienie 
płetw: grzbietowej i odbytowej mają drobne 
ząbki. Grzbiet i boki ciała mają kolor brunat-
nozłocisty z zielonkawym połyskiem, a brzuch 
jest jasnozłoty. Płetwy: piersiowe i brzuszne przy 
nasadzie są zaczerwienione, pozostałe płetwy 
mają brunatną barwę, czasem z czerwonym 
odcieniem. Preferuje płytkie i zarastające roślin-
nością zbiorniki wodne, płytkie części jezior, sta-
rorzecza i wolno płynące rzeki. Karaś pospolity 
wyróżnia się zdolnością przeżycia w niekorzyst-
nych warunkach. W okresie zimy wytrzymuje 
spadki zawartości tlenu do zera i temperaturę 
nieco niższą od 0°C. Jako jeden z nielicznych 
gatunków może przeżyć kilka tygodni w stanie 
zamrożonym. Jest gatunkiem wszystkożernym, 
w którego diecie dominują organizmy bento-
sowe. Rekordowe osobniki osiągają masę ciała 
3 kg. Maksymalny znany wiek karasia pospolite-
go wynosił 10 lat. W wyniku nieprzemyślanych 
zarybień i ucieczki ze stawów hodowlanych wiele 
wód zostało zasiedlonych przez karasia srebrzy-
stego, który wypiera nasz rodzimy gatunek. 

Naturalny obszar występowania karpia obej-
muje zlewnie mórz: Czarnego, Kaspijskiego i Aral-
skiego. W Polsce występuje od 700–800 lat. 
Selekcja hodowlana doprowadziła do uzyskania 
obecnego kształtu karpia i wyhodowania różnych 
ras. Wyhodowano karpie o ułuszczeniu pełnym 
(łuski pokrywają całe ciało), lampasowym (rząd 
łusek na linii bocznej), ramowym (pojedyncze 
rzędy łusek wzdłuż grzbietu i na dole boku ciała) 
oraz karpie pozbawione łusek. Formą wyjściową 
dla karpia hodowlanego był karp dziki, zwany 
sazanem. Otwór gębowy karpia ułożony jest koń-
cowo. Mięsiste wargi zaopatrzone są w 2 długie, 
jasne wąsiki oraz 2 ciemne i krótkie. Charakte-
rystyczna długa płetwa grzbietowa znajduje się 
prawie na wysokości płetw brzusznych, a kończy 
nad krótką płetwą odbytową. Karp może żyć 
30–40 lat, a w tym czasie osiągać długość całko-
witą 100–120 cm i masę ciała 30–40 kg. 

Amur biały jest jedną z największych ryb kar-
piowatych. Osiąga długość do 150 cm i masę ciała 
50 kg. Ciało amura białego jest wydłużone, wrze-
cionowate, lekko spłaszczone z boków. Torpedo-
wate ciało kończy duża i głęboko wcięta płetwa 
ogonowa. Płetwy: grzbietowa, odbytowa i brzuszne 
mają lekko zaokrąglone tylne krawędzie. Ubar-
wienie jest jasne, boki oliwkowozielone, brzuch 
jasnożółty, a grzbiet ciemny. Ciało chronią duże 
i masywne łuski. Amur biały jest gatunkiem zasie-
dlającym nizinne rzeki, starorzecza, zbiorniki zapo-
rowe i jeziora. Najczęściej występuje w miejscach 
płytkich, obficie porośniętych roślinnością wodną, 
stanowiącą jego główny pokarm. Naturalny obszar 
występowania amura białego obejmuje systemy 
rzeczne wielkich rzek wschodniej Azji. Do Polski 
został sprowadzony w 1964 roku w celu zwalczania 
nadmiaru roślinności wodnej. 

Boleń jest jedynym przedstawicielem rodziny 
karpiowatych w naszych wodach uważanym za 
typowego drapieżnika. Ciało bolenia jest wydłu-
żone, bocznie spłaszczone i słabo wygrzbiecone. 
Duży otwór gębowy sięga poza przednią krawędź 
oka. Szczęka dolna jest dłuższa od górnej. Wszyst-
kie płetwy mają zaostrzony wygląd. W ubarwieniu 
dominuje kolor stalowoszary. Grzbiet jest ciem-
niejszy, boki jaśniejsze, a brzuch srebrzystobiały. 
Płetwy piersiowe i brzuszne są koloru szarego 
z czerwonym nalotem. U młodych osobników 
domieszka czerwonego koloru występuje z różną 
intensywnością także na pozostałych płetwach. 

Boleń zasiedla duże i średniej wielkości rzeki, 
zbiorniki zaporowe oraz przepływowe jeziora. 
Zasięg występowania obejmuje Europę na wschód 
od Renu aż po Ural. W Polsce jest powszechnym 
gatunkiem, chociaż najczęściej niezbyt licznym. 
Dorosłe bolenie odżywiają się przede wszystkim 
rybami, głównie małymi, długości ciała do 15 cm. 
Tarło bolenia przypada na okres od marca do 
maja, gdy temperatura wody w rzekach wynosi 
od 5 do 12°C. Jest jednym z najszybciej rosnących 
gatunków ryb karpiowatych. Największe bolenie 
osiągają długość 100–120 cm i masę ciała 10 kg. 
Maksymalny odnotowany wiek wynosił 16 lat. 

Brzany to reofilne (żyjące w prądzie rzeki) 
ryby należące do rodziny karpiowatych. W Pol-
sce występują trzy gatunki należące do rodzaju 
Barbus. Dwie mniejsze nazywane są brzankami, 
a osiągająca większe rozmiary ciała nazywana 
jest po prostu brzaną. Na górnej wardze brzany 
znajdują się dwie pary wąsików. Krótsze znaj-
dują się na końcu pyska, a dłuższe w kącikach 
ust. Ciało brzany jest wrzecionowate i wydłużo-
ne, a otwór gębowy dolny. Charakterystyczną 
cechą, odróżniającą brzanę od brzanek, jest ząb-
kowanie na ostatnim, twardym promieniu płetwy 
grzbietowej. Grzbiet brzany ma kolor zielonkawy 
lub szary. Boki i brzuch u młodocianych ryb są 
jasnozłociste z licznymi brunatnymi plamkami, 
a u starszych białe lub srebrzyste i pozbawione 
plamek. Płetwy: brzuszne, odbytowa i dolny 
płat płetwy ogonowej są czerwone lub poma-
rańczowe, a pozostałe płetwy są szare. Brzana 
jest gatunkiem rzecznym. Najliczniej występuje 
w środkowym biegu rzek o szybkim przepły-
wie i dnie z drobnym żwirem, kamieniami lub 
gruboziarnistym piaskiem. Odżywia się fauną 
denną, głównie larwami owadów, skorupiakami, 
ślimakami i małżami. Brzany są bardzo wrażliwe 
na niską zawartość tlenu w wodzie. Maksymalny 
odnotowany wiek brzany wynosił 15 lat, masa 
12 kg, a długość 120 cm. 

Certa występuje w basenach mórz: Północ-
nego, Bałtyckiego, Czarnego i Kaspijskiego. Ciało 
certy jest wydłużone i bocznie ściśnione. Cha-
rakterystyczną cechą jest stożkowo zgrubiały 
nos. Dolne ustawienie otworu gębowego ułatwia 
odżywianie się pokarmem wyszukiwanym na 
dnie. Grzbiet, wierzch głowy i pysk są ciemne, 
zwykle szaroniebieskie. Boki ciała certy są jaśniej-
sze, a brzuch prawie biały. Krawędź brzucha, 
zwana kilem, nie jest pokryta łuskami. W okresie 
rozrodu u certy pojawia się ubarwienie godowe. 
Maksymalne rozmiary ciała certy dochodzą do 
2 kg masy i 55 cm długości, a wiek do 15 lat. Certa 
w Polsce uważana jest za gatunek krytycznie 
zagrożony. 

Dorsz zamieszkuje wody północnego Atlanty-
ku i Oceanu Arktycznego, od wybrzeży Ameryki 
Północnej, przez okolice Grenlandii, Islandii, po 
Zatokę Biskajską i Morze Barentsa. Pospolicie 
występuje też w Morzu Bałtyckim, chociaż jego 
liczebność podlega znacznym fluktuacjom. Ciało 
dorsza jest wydłużone, lekko bocznie ściśnione, 
a głowa duża z wysuniętą do przodu szczęką 
górną. Na spodniej stronie żuchwy znajduje się 
krótki wąsik. Ubarwienie najczęściej jest beżo-
wozielone z ciemniejszymi plamami. Na grzbiecie 
znajdują się trzy płetwy grzbietowe, a na spo-
dzie dwie płetwy odbytowe. Płetwy piersiowe 
i brzuszne umiejscowione są tuż za głową. Dorsz 
osiąga długość do 2 m, a najcięższy osobnik ważył 
96 kg. Maksymalny znany wiek wynosi 25 lat. 
Dorsze poławiane w Bałtyku są mniejsze od żyją-
cych w Atlantyku. 
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