
Kulon 23 (2018)                                                                                                                 135

Kulon 23 (2018), 135-136

PL ISSN 1427-3098

Ryby

Witold Strużyński, Rafał Maciaszek

NOWE STANOWISKO BABKI MARMURKOWEJ PROTERORHINUS 

MARMORATUS (PALLAS, 1814) W  WIŚLE 
NA WYSOKOŚCI GÓRY KALWARII

W dniu 19 IX 2017 r. w Wiśle poniżej Góry Kalwarii (Wólka Dworska; 
52O01,100’ N; 21O13,351’ E), odłowiono 6 osobników babki marmurkowej 
Proterorhinus marmoratus zwanej do niedawna babką rurkonosą. Wymiary osob-
ników zwierały się w przedziale 49-55 mm, a średni = 52. Zostały one schwy-
tane kasarkiem o średnicy czaszy 30x40 cm i wymiarach oczek siatki 5x5 mm. 
Wszystkie osobniki pozyskano jednorazowo poprzez zaciąg kasarkiem 
w miejscu za ostrogą hydrotechniczną, w pobliżu zatopionej kłody olszy czarnej 
Alnus glutinosa, wokół której występowały zwarte kępy rogatka sztywnego 
Ceratophyllum demersum. Odłów babek miał charakter incydentalny, nastąpił 
w trakcie odłowu młodocianych form raka pręgowatego Orconectes limosus. Ko-
lejne próby odłowu babki marmurkowej podejmowano w październiku 2017 
bez powodzenia. W dniach 19 i 20 VII 2018 r. przystąpiono do kolejnych odło-
wów. Przeprowadzono je w tym samym miejscu, jednak na skutek bardzo niskie-
go poziomu wody, miejsce odłowu miało formę izolowanego fragmentu rzeki 
o powierzchni ok. 0,5 ara, silnie zarośniętego rogatkiem sztywnym i moczarką ka-
nadyjską Elodea canadensis. W wyniku odłowów stwierdzono 11 osobników bab-
ki marmurkowej o wymiarach 39-51 mm.

Pod koniec XX wieku zaczęto odnotowywać nasiloną ekspansję pontokaspij-
skich ryb z rodziny babkowatych Gobiidae w wodach środkowej i zachodniej Eu-
ropy (Kakareko 2011). Obserwacje babki marmurkowej w Wiśle pod Górą Kal-
warią, potwierdzają zapowiadane ekspansje tego gatunku (Grabowska et al. 2008, 
Kakareko 2011) w dorzeczu Wisły. Pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Polsce 
miało miejsce w cofce Zbiornika Włocławskiego w pobliżu Płocka (Grabowska et al. 
2008), ale w 2007 roku stwierdzono babkę marmurkową w Prypeci na Białoru-
si nieopodal kanału Prypeć-Bug (Rizevsky et al. 2007). Obie lokalizacje wska-
zywały, że tempo ekspansji będzie następować dwukierunkowo. Potwierdzono, 
że opanowanie przez babkę marmurkową rzeki Bug już następuje, odłowiono ją 
w okolicach Terespola (J. Grabowska mat. niepubl.). Przypuszczalnie ekspansja 
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w górę Wisły postępuje, gdyż w  2015 roku u ujścia Pilicy grupa studentów SGGW 
odłowiła kilka osobników babki marmurkowej, niestety nie wykonując pomia-
rów i dokumentacji fotogra/ cznej (M. Sera/ n, R. Maciaszek mat. niepublik.). 
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NEW RECORD OF THE TUBENOSE GOBY PROTERORHINUS MARMORATUS 

(PALLAS, 1814) IN THE VISTULA RIVER NEAR GÓRA KALWARIA

Summary

16 individuals of the tubenose goby Proterorhinus marmoratus were captured in the Vistula 

River near Góra Kalwaria (52O01,100’ N; 21O13,351’ E) on 19 September 2017 and 19-20 July 

2018. ? ese observations document the expansion of the species in the central part of Poland, 

and the records of new sites in the Vistula and Bug basins are only a matter of time. 
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