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Gatunki ryb słodkowodnych 
występujących na obszarze Polski: 

• Boleń 

• Brzana 

• Brzanka 

• Buffalo czarny 

• Certa 

• Cierniczek 

• Ciosa 

• Czebaczek amurski 

• Głowacica 

• Głowacz białopłetwy 

• Jazgarz 

• Jaź 

• Jelec europejski 

• Karaś pospolity 

• Karp 

• Kiełb białopłetwy 

• Kleń 

• Koza 

• Krąp 

• Leszcz 

• Lin 

• Lipień 

• Miętus 

• Minóg strumieniowy 

• Muławka bałkańska 

• Okoń 

• Peluga 

• Piekielnica 

• Piskorz 

• Płoć 

• Pstrąg 

• Rozpiór 

• Różanka 

• Sandacz 

• Sapa 

• Sielawa 

• Słonecznica 

• Sterlet 

• Strzebla potokowa 

• Sum 

• Szczupak 

• Śliz pospolity 

• Świnka 

• Tołpyga pstra 

• Trawianka 

• Troć jeziorowa 

• Ukleja 

• Wiosłonos amerykański 

• Wzdręga 

 

 



Ryby słodkowodne w Polsce 
 

Ryby słodkowodne w Polsce to około 120 gatunków, 
zamieszkujących lub składających ikrę wyłącznie w wodach 
słodkich. Wody stojące i płynące oferują rybom z uwagi na 
różne warunki środowiskowe, odmienne warunki życia              
i pozwalają na zaszeregowanie ich w różnych typach 
nazywanych w oparciu o obecność dominującego gatunku. 
Podział wód jeziorowych obejmuje 5 typów: sielawowe, 
leszczowe, sandaczowe, linowo-szczupakowe i karasiowe. 
Wody płynące dzielimy na górną i dolną krainę pstrąga. 
Pozostałymi krainami rzek są krainy: lipienia, brzany, leszcza 
oraz jazgarza. Kraina jazgarza odpowiada mniej więcej 
obszarowi ujścia rzek, gdzie dochodzi do wymieszania słodkich 
wód ze słoną wodą mórz. Z tego też powodu można tam 
zastać ryby, które dostosowały się do obecności nieznacznej 
ilości soli w wodzie. Za przykład służy zasilająca szeregi ryb 
słonowodnych stornia (fląderka). 

 
 



Ryby słodkowodne w Polsce 
     Polskie ryby słodkowodne należą do różnych rodzin, ale najwięcej 

gatunków zalicza się do karpiowatych. Poza tym występują także 
ryby należące do rodzin: ciernikowate, łososiowate, głowaczowate, 
okoniowate, piskorzowate, minogowate, jesiotrowate, sumowate, 
szczupakowate.  

 Miętus jest jedynym słodkowodnym przedstawicielem 
dorszowatych.  

 Kilka gatunków ryb zostało w Polsce introdukowanych. 

  

 Gatunki pozostające pod pełną ochroną oznaczono symbolem,  

 introdukowane znakiem. 



Boleń 



Brzana 



Brzanka 



Buffalo czarny 



Certa 



Cierniczek 



Ciosa 



Czebaczek amurski 



Głowacica 



Głowacz białopłetwy 



Jazgarz 



Jaź 



Jelec europejski 



Karaś pospolity 



Karp 



Kiełb białopłetwy 



Kleń 



Koza 



Krąp 



Leszcz 



Lin 



Lipień 



Miętus 



Minóg strumieniowy 



Muławka bałkańska 



Okoń 



Peluga 



Piekielnica 



Piskorz 



Płoć 



Pstrąg 



Rozpiór 



Różanka 



Sandacz 



Sapa 



Sielawa 



Słonecznica 



Sterlet 



Strzebla potokowa 



Sum 



Szczupak 



Śliz pospolity 



Świnka 



Tołpyga pstra 



Trawianka 



Troć jeziorowa 
 



Ukleja 



Wiosłonos amerykański 



Wzdręga 



Koniec 


