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tynuację postglacjalnej kolonizacji (Ahnelt i 
współaut. 1998), która wspierana jest przez 
działalność człowieka, dzięki czemu gatunki 
o cechach sprzyjających inwazji (np. duża 
plastyczność fenotypowa, efektywna strategia 
rozrodcza, oportunistyczna strategia żerowa-
nia) coraz lepiej radzą sobie w opanowywa-
niu nowych areałów (Semenchenko i współ-
aut. 2011).

lonizacji przez gatunki euryhalinowe, jakimi 
są babki. Ryby te rozprzestrzeniają się rów-
nież wzdłuż Dunaju, czyli tzw. korytarzem 
południowym. Badania dorzecza Dunaju do-
wodzą, że ekspansję babek wspomaga inten-
sywny transport rzeczny oraz związane z tym 
przekształcenia brzegów np. umacnianie ich 
kamieniami czy budowa portów (WeiSner 
2005, Semenchenko i współaut. 2011). Nie-
którzy postrzegają migracje babek jako kon-
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Streszczenie

Na współczesny skład gatunkowy ryb i minogów 
w Polsce ogromny wpływ miały zlodowacenia plej-
stoceńskie. Wielokrotne transgresje i regresje lądolo-
du powodowały nieustanne przemieszczanie się ga-
tunków oraz ucieczkę do refugiów glacjalnych. Sieć 
rzeczna w plejstocenie zmieniała się wielokrotnie, 
a ryby migrowały w czasie interglacjałów zarówno 
na południe jak i na północ. Filogeografia pozwala 
na odtwarzanie tych wędrówek za pomocą metod 
genetycznych, takich jak analiza mtDNA czy mikro-
satelity. Możemy wyróżnić kilka głównych szlaków 
m.in. Dniepr–Niemen–Wisła oraz Dniestr–San–Wisła. 
Głównym źródłem rekolonizacji postglacjalnej Pol-
ski było refugium pontokaspijskie. Ryby rekolonizu-

THE ORIGIN OF FRESHWATER ICHTHYOFAUNA OF POLAND

Summary

jąc tą część Europy (Polskę) wykorzystywały przede 
wszystkim Dniestr lub Dniepr, łańcuch Karpat stano-
wił często przeszkodę nie do pokonania, stąd wie-
le gatunków nie korzystało z Dunaju. W pracy tej 
przedstawione zostały drogi rekolonizacji postgla-
cjalnej wybranych gatunków ryb: głowacza białopłe-
twego (Cottus gobio), lipienia europejskiego (Thy-
mallus thymallus), kozy (Cobitis taenia) oraz klenia 
(Leuciscus cephalus). Ponadto, niektórzy postrzegają 
migrację występujących w Polsce czterech gatunków 
babek (Neogobius gymnotrachelus, Proterorhinus 
semilunaris, Neogobius fluviatilis, Neogobius mela-
nostomus), jako przykład kontynuacji rekolonizacji 
postglacjalnej.

Pleistocene ice ages have exerted consider-
able influence on contemporary fish and lamprey 
composition in Poland. Multiple transgressions 
and regressions of ice caused that many species 
had to displace or escape to the ice age refugia. 
The pattern of drainage systems in the territory 
of Poland in the Pleistocene changed many times 
and fishes colonized ice-freed areas southwards or 
northwards. Phylogeography lets us reconstruct 
their migration routes using genetic methods, like 
mtDNA analysis or microsatellites. Being aquatic 
organisms fish may migrate only along inland wa-
ters. We can distinguish several major routes e.g. 
Dnieper–Neman–Vistula and Dniester–San–Vistula. 
The main source of postglacial dispersion of most 

species in Poland was Ponto–Caspian refugium, 
which was not homogenous. The major route of 
recolonization of this part of Europe became the 
Dniester and Dnieper (northern trail); because 
of the Carpathians Moutain Range many species 
were not able to use the Danube (southern trail). 
In this paper, bullhead (Cottus gobio), grayling 
(Thymallus thymallus), spined loach (Cobitis tae-
nia) and chub (Leuciscus cephalus) recolonization 
patterns were reviewed. There are some assump-
tions that migration of four goby species (Neogo-
bius gymnotrachelus, Proterorhinus marmoratus, 
Neogobius fluviatilis, Neogobius melanostomus 
being observed in Poland is an example of a pre-
sent-day recolonization pattern.
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