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Babka bycza jest cz�sto spotykanym gatunkiem w 
Zatoce Gda�skiej. Przedmiotem rozwa�a� tej 
pracy było oszacowanie presji troficznej jak� 
mo�e wywiera� ta ryba na ekosystem oraz 
sprawdzenie czy istnieje korelacja pomi�dzy 
wielko�ci� otworu g�bowego babki byczej a 
długo�ci� spo�ywanego omułka. Sprawdzono 
jakiej wielko�ci babka preferuje jakiej wielko�ci 
omułki i czy czynnik termiczny lub brak 

o�wietlenia wywiera wpływ na pobieranie pokarmu przez t� ryb�? Sprawdzono czy babka 
maj�c mo�liwo�� wyboru b�dzie od�ywia� si� omułkami czy krewetkami? Obliczono warto�� 
energetyczn� spo�ywanego pokarmu. Badania przeprowadzono w  termostatyzowanych 
obiegach zamkni�tych. Ustalono  cztery przedziały wielko�ci omułka: do 5 mm, do 10 mm, 
do 20 mm i >20 mm. Do�wiadczenia wykonano w trzech temperaturach 5 ºC, 10 ºC i 20 ºC. 
Ryby były aklimatyzowane przez 24 h  do temperatury panuj�cej w układach 
eksperymentalnych. Eksperyment polegał na podawaniu babce byczej po 10 sztuk omułków 
ka�dego rozmiaru, a nast�pnie sprawdzaniu, co spo�yła w ci�gu 1 h, 2 h, 24 h. Okre�lono 
�redni� liczebno�� omułków spo�ywanych w ci�gu 24h, i wyliczono warto�ci energetyczne 
pokarmu. Stwierdzono, �e wszystkie babki spo�ywaj� najpierw omułki o długo�ci do 5 mm, 
tylko babki powy�ej 190 mm s� w stanie zje�� omułki powy�ej 20 mm. Mał�e powy�ej 30 
mm nie były konsumowane. Stwierdzono, �e korelacja mi�dzy maksymaln� długo�ci� 
zjadanego omułka, a długo�ci� ko�ci szcz�kowej ryby jest statystycznie istotna. Ustalono, �e 
dzienna racja pokarmowa w 5 ºC wynosi 131 Jmg-1sm, a w 10 ºC - 232,3 Jmg-1sm, natomiast 
w 20 ºC osi�ga 282,3 Jmg-1sm. Potwierdzono te�, �e babka bycza od�ywia si� głównie za 
dnia. Gdy eksperyment przeprowadzono w ciemno�ciach liczebno�� spo�ywanych omułków 
zmniejszyła si�. Stwierdzono, �e małe babki poni�ej 130 mm jako pokarm preferuj� krewetki, 
za� wi�ksze ryby wolały zjada� omułki. Do�wiadczenia dowiodły równie�, �e babka najmniej 
intensywnie od�ywia si� w temperaturze 5 ºC. Na podstawie przeprowadzonych bada� 
stwierdzono, �e babka bycza mo�e by� czynnikiem zmniejszaj�cym liczebno�� M. trossulus 
w Zatoce Gda�skiej.  
 


