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RYBY
• Najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana grupa współcześnie żyjących 

kręgowców - stanowią ponad połowę kręgowców!

• Różnią się od siebie pod względem budowy zewnętrznej i 
wewnętrznej, ubarwienia oraz przystosowania do warunków 
środowiska

• Ponad 32 tysiące współcześnie żyjących gatunków opisano naukowo, a 
co roku naukowcy opisują 100–150 nowych gatunków morskich i nieco 
więcej słodkowodnych

• Szacuje się, że nie odkryto jeszcze co najmniej 5000 gatunków, 
głównie ryb głębinowych ze strefy klimatu tropikalnego

• W Polsce występuje ok 120 gatunków ryb



• Zasiedlają wszystkie typy zbiorników wodnych na Ziemi z wyjątkiem 
zbiorników o skrajnie trudnych warunkach

• Występują we wszystkich strefach oceanów 

• Największym bogactwem gatunków ryb wyróżnia się strefa otwartej 
toni wodnej

• liczne gatunki występują również w strefie dennej



RYBIE KRAINY RZECZNE
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Badanie zachowań ryb jest stosunkowo nową 
dziedziną i wciąż się rozwija

I coraz więcej wiemy na temat zachowań ryb.

A wyniki pokazują, że mimo tak różnych środowisk życia ludzie i ryby wcale 
nie różnią się od siebie tak bardzo, jak sądziliśmy…

Dziś pokażemy Państwu co ryby robiłyby pod kołdrą gdyby ją miały i co 
robią pod wodą!



Pozycja 1: UDAWANIE ORGAZMÓW

• https://www.youtube.com/watch?v=_nfGn-_MOT4

https://www.youtube.com/watch?v=_nfGn-_MOT4


Pozycja 2: NA ROGACZA

• https://www.youtube.com/watch?v=sUcpTQcTvMg

https://www.youtube.com/watch?v=sUcpTQcTvMg


Pozycja 3: SEKSMISJA

https://www.youtube.com/watch?v=6_HvIN6wFVo

https://www.youtube.com/watch?v=bYxsoLELIuI

https://www.youtube.com/watch?v=6_HvIN6wFVo
https://www.youtube.com/watch?v=bYxsoLELIuI


Pozycja 4: STROSZENIE PIÓR ŁUSEK

• https://www.youtube.com/watch?v=j76bY_VURmU

https://www.youtube.com/watch?v=j76bY_VURmU


Pozycja 5: DO MAŁŻA

• https://www.youtube.com/watch?v=o058U2x5TFg

• https://www.youtube.com/watch?v=4oq83fHDBPw

https://www.youtube.com/watch?v=o058U2x5TFg
https://www.youtube.com/watch?v=4oq83fHDBPw


Pozycja 6: NA TROSKLIWEGO TATĘ

• https://www.youtube.com/watch?v=qki0JF053wQ

• https://www.youtube.com/watch?v=_K0sfcUp3ew

• https://www.youtube.com/watch?v=q_iogvjSSy8

https://www.youtube.com/watch?v=qki0JF053wQ
https://www.youtube.com/watch?v=_K0sfcUp3ew
https://www.youtube.com/watch?v=q_iogvjSSy8


Więc jeśli chcemy poznać więcej 
rybich tajemnic…

…musi chronić ich dom – żeby miały gdzie TO robić ;)



Wody słodkie są 

domem 41% 

znanych światu gatunków ryb

Jednocześnie są najbardziej zdegradowanymi 
ekosystemami na świecie



Pomiędzy 1970r a 2014 r 
liczebność słodkowodnych 
kręgowców spadła o 83%



Najbardziej ucierpiały „duże ryby”, tzw. megafauna: 
ich liczebność w ciągu 40 lat spadła o 94%



W Unii Europejskiej 
zagrożonych wyginięciem jest 

52% gatunków słodkowodnych 
ryb





DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
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TAMY PRZEŁOWIENIE
GATUNKI

INWAZYJNE

2/3 światowych rzek jest 
przetamowane

30% światowych zasobów ryb 
jest przełowionych

od 1750 roku gatunki
inwazyjne przyczyniły się do 

około 40% wyginięć gatunków 
na całym świecie

GLOBALNE OCIEPLENIE
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NIE TAMOWAĆ!
ROZBIERAĆ 

STARE TAMY!

1

NIE PRZEŁAWIAĆ!
ZACHOWYWAĆ 

LIMITY POŁOWE!
STOSOWAĆ 

ZASADĘ C & R !

2

NIE 
WPROWADZAĆ 

DO WÓD 
OBCYCH 

GATUNKÓW!

3



A to dopiero początek ich odkrywania….
Dziękuję za uwagę!

Alicja Pawelec

Jesteśmy dużo ciekawsze niż sądzicie!

Partnerzy Programu Strażnicy Rzek WWF:
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Zdjęcia
• Pstrąg potokowy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pstr%C4%85g_potokowy; https://fishaz.azgfd.com/a-day-in-the-field/brown-trout-spawning-in-the-mogollon-

rim/

• Głowacz: http://zimorodek.com/gpowacz-biapoppetwy-cottus-gobio/

• Minóg strumieniowy: https://www.fishing.pl/ryby/chronione-w-polsce/minog-strumieniowy/

• Lipień: http://www.wedkarstwomojapasja.pl/lipien-pospolity/

• Świnka: https://atlasryb.online/opis_ryby.php?id=379&ryba=Swinka_Chondrostoma_nasus

• Boleń: https://atlasryb.online/opis_ryby.php?id=53&ryba=Bolen_Aspius_aspius

• Troć: https://wedkuje.pl/ryby/troc/286; https://www.shutterstock.com/pl/video/clip-3262606-underwater-footage-large-sea-trout-salmo-trutta

• Łosoś: https://wedkuje.pl/ryby/losos/5240

• Brzana: https://www.medianauka.pl/brzana

• Leszcz: https://atlasryb.online/opis_ryby.php?id=190&ryba=Leszcz_Abramis_brama

• Wzdręga: https://atlasryb.online/opis_ryby.php?id=431&ryba=Wzdrega__krasnopiorka_Scardinius_erythrophthalmus

• Okoń: https://angloo.com/ryby/okon/

• Płoć: https://atlasryb.online/opis_ryby.php?id=254&ryba=Ploc_Rutilus_rutilus

• Sandacz: https://www.poradnik-wedkarski.pl/sandacz

• Szczupak: http://www.gosrybwloclawek.pl/rybactwo-stawowe/szczupak

• Lin: https://infomazury.com.pl/informacje-dla-wedkarzy/400-lin

• Węgorz: https://atlasryb.online/opis_ryby.php?id=419&ryba=Wegorz_europejski_Anguilla_anguilla
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Zdjęcia – c.d.
• Jazgarz: https://gorypolskie.eu/ryby/50-jazgarz

• Gładzica: https://pl.wiktionary.org/wiki/g%C5%82adzica

• Szczupak 2: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczupak_pospolity

• Krainy rybie: brzany: https://slideplayer.pl/slide/413687/ ; reszta krain: Piotr Bednarek

• Zdjęcia rzek – Piotr Bednarek

• Wody słodkie domem ryb – Alicja Pawelec

• Chiński wiosłonos: https://shanghai.ist/2020/01/10/chinese-paddlefish-declared-extinct-after-surviving-150-million-years/

• Amfiprion plamisty: https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/future-generations-may-never-get-to-see-nemo-clownfish-cannot-adapt-to-
climate-change/articleshow/72258376.cms

• Bojownik: https://www.aquariumcoop.com/blogs/aquarium/betta-fish-care-guide

• Różanka: https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCanka_pospolita

• Babka rzeczna: http://www.hlasek.com/neogobius_fluviatilis1en.html

• Babki w podziękowaniach – Alicja Pawelec

• WWF. 2018. Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. Grooten, M. and Almond, R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Switzerland.
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