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ABSTRACT

Carp (Cyprinus carpio) is one of the most popular fresh water fish in our country. It’s body composition differs from other species 
of fish. It has a powerful trunk with flat belly side and a long dorsal fin. The characteristic feature are four whiskers – two small on 
the upper lip and two others in the corners of the mouth.
Carp lives in warm waters and, because of that, in natural conditions its spawning has little effect. Most specimens swimming in 
natural water bodies come from fishponds where it is easier to create spawning conditions for the fish. The fry start to feed just three 
to five days from hatching. During this period it feeds on minute organisms from the class of rotifers (Rotatoria), pupae and larvae 
of midges (Chironomidae) as well as crustaceans appearing in the plankton in large numbers. In fishpodnds the carp is fed with 
meadow seeds, leguminous, cereal plants and others. While feeding in mud, the carp uses its retractable snout to pick invertebrates 
and plant seeds. The body mass growth ratio is dependent upon availability and abundance of food. Consequently food availability 
affects the width of the bands visible on the scales of an animal. The wide bands indicate abundance of food whereas narrow ones 
and grouped tightly together are a sign of limited food source. Because of the fact that food availability is related to seasons of the 
year, they are the perfect material which enables to assess the age of the fish. The aim of the study was carp age assessment on the 
basis of the width and number of bands appearing on the scales from its dorsum, tail and belly. The research material (the scales) 
was chosen randomly and the results showed that the animal put under examination was three years old.
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Wprowadzenie

Jezioro jest śródlądowym, słodkowodnym zbiorni-
kiem, którego występowanie zależy od istnieniem zagłę-
bienia, w którym gromadzą się wody gruntowe, wody 
dostarczane dopływami, podskórne, jak również wody 
opadowe. Większość jezior występuje na obszarach po-
lodowcowych. Jeziora polodowcowe powstały dzięki 
temu, że wody z topniejącego lodowca wypełniały doliny 

powstałe w wyniku cofającego się lodowca, a to spowo-
dowało wytworzenie się jezior. Podobnym zbiornikiem 
śródlądowym, ale o innej genezie powstania są stawy. 
Jezioro różni się od stawu nie tylko wielkością, genezą 
powstania, ale także występowaniem strefy afotycznej – 
światło nie dociera do dna, uniemożliwiając tam rozwój 
roślinności, podczas gdy stawy są w pełni doświetlone. 
Ponieważ jeziora są naturalnymi zbiornikami wodnymi, 
są doskonałym miejscem dla rozwoju licznych gatun-
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ków roślin i zwierząt. Tworzą one swoiste ekosystemy 
z bogatą florą i fauną charakterystyczną dla określonego 
typu jeziora. Jednak zarówno stawy, które najczęściej 
powstają w wyniku działalności człowieka, jak i jeziora 
posiadają wiele cech wspólnych. Są to między innymi 
wspólne dla obu typów zbiorników gatunki roślin, jak  
i zwierząt. Do nich należą liczne gatunki bezkręgowców, 
jak również kręgowców, takich jak ryby. Organizmy te 
zamieszkują kreślone strefy, znajdując w nich bazę po-
karmową, kryjówki, miejsca rozrodu oraz odpowiednie 
dla siebie warunki fizyczne, takie jak: temperatura, do-
stęp do światła, natlenienie czy ciśnienie. Każda z tych 
stref ma swoją nazwę, w której zawiera się jej charakte-
rystyka. Strefa przybrzeżna, litoral, przylegająca do lądu 
charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami – dużo 
światła i tlenu oraz urozmaicone dno. Jest jednocześnie 
narażona na dużą zmienność dobową. Pelagial to otwar-
ta toń wodna, obejmuje naświetloną warstwę wody do 
200 m od powierzchni. Profundal to strefa głęboka, cha-
rakteryzująca się częściowym dopływem światła i okre-
sowymi brakami tlenu. Najgłębiej położona jest strefa 
bentalna, dna zbiornika o stałych brakach tlenu, wysokim 
ciśnieniu, ciemności i niskich temperaturach (ryc. 1) (Ka-
jak 2001, Lampert, Sommer 2001).

Ryc. 1. Strefy jeziora: A) strefa przybrzeżna, G) strefa pela-
giczna, H) strefa profundalna, I, J) strefa denna 
Fig. 1. Lake areas: A) coastal zone, G) pelagic zone, H) pro-
fundal zone, I, J) bottom zone 
Źródło/Source: https://www.m.wikipedia.org> wiki>J.

Warunki ekologiczne, panujące w jeziorach, są bar-
dzo zróżnicowane. Ponieważ zróżnicowanie to dotyczy 
przede wszystkim dostępności do pokarmu, temperatu-
ry i miejsc rozrodu, ma znaczenie dla takiego kręgowca 
jakim jest karp. Jest on w stanie zamieszkiwać każdą 
ze stref charakteryzującą jeziora, w obrębie którego 
wyróżniamy strefę litoralną, czyli strefę wody płytkiej, 
prześwietlonej do samego dna. W tej warstwie/strefie, 
zwłaszcza w jego płytkiej części karpie intensywnie 

żerują i przebywają w niej w celu ogrzania ciała. Drugą 
strefą, którą chętnie odwiedzają, jest strefa pelagiczna. 
Kolejną strefą dostępną karpiom jest profundal. Tu na-
gromadzone są szczątki organiczne, z których te ryby 
korzystają. Ostatnią strefą, w której mogą przebywać, 
zwłaszcza w okresach zimnych pór roku podczas za-
marzania powierzchniowych warstw wody, jest strefa 
denna (bental) – obejmująca warstwę osadów i mułów 
wyściełających dno jeziora. O miejscu przebywania 
karpi decyduje pora roku i warunki w niej panujące. 
Wpływają one na wzrost masy ciała ryby, co z dużą ła-
twością może być obserwowane na podstawie analizy 
budowy łusek. Na ich powierzchni widoczne są pasma 
przyrostu, które świadczą o warunkach życia ryby. Sze-
rokie i jasne pasma powstają w warunkach sprzyjają-
cych (nieograniczony dostęp do pokarmu, dostateczne 
wysycenie tlenem, wysoka temperatura wody). Pasma 
wąskie i ciemne pojawiają się po przeżyciu okresów zi-
mowych. Obserwacja budowy łusek karpia żyjącego w 
wodach naszej strefy klimatycznej stwarza możliwość 
oceny wieku ryby i wskazania ile okresów korzystnych 
i niekorzystnych przeżyło zwierzę, co było celem ba-
dań przedstawionych w niniejszej pracy.

Materiały i metody 

W celu dokonania oceny wieku karpia odłowione-
go w stawie hodowlanym pozyskano łuski z czterech 
części ciała ryby. Były to ogon, grzbiet, brzuch i tułów 
(fot. 1, 2, 3, 4). Z każdej z tych części ciała pobrano po 
10 łusek. Zwierzę następnie wypuszczono, a pozyska-
ne łuski poddano analizie mikroskopowej. Uzyskane 
wyniki zestawiono tabelarycznie, uwzględniając ilość 
warstw na każdej z dziesięciu pobranych łusek. Mate-
riał badawczy stanowiło 40 przeanalizowanych obra-
zów mikroskopowych. Z otrzymanych danych wycią-
gnięto średnie, uwzględniając w ten sposób ewentualne 
pomyłki obserwacyjne. Oglądu łusek dokonywano  
w mikroskopie stereoskopowym z zamontowanym 
aparatem fotograficznym, co stworzyło możliwość cy-
frowego zapisu obrazu i zarchiwizowania wykonanych 
fotografii. Otrzymane wyniki zliczania warstw przy-
rostu łusek z poszczególnych części ciała ryby zesta-
wiono tabelarycznie. Do badań użyto łusek pozyska-
nych z ciała karpia hodowlanego ze względu na jego 
dostępność, ponieważ powszechnie znane i pospolicie 
spotykane formy karpia powstały w wyniku wielowie-
kowych zabiegów hodowlanych (Opuszyński 1983; 
Witkowski 2008).
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Fot. 1, 2, 3. Łuski pobrane z ciała karpia (fot. Piłat)
Photo 1, 2, 3. Scales collected from the body of the carp (photo. Piłat)

Fot. 4. Łuska pobrana z grzbietu karpia (fot. Piłat)
Photo 4. The scale collected from the back of the carp (pho-
to. Piłat)

Charakterystyka obiektu badań

Karp posiada mocny tułów o płaskiej stronie 
brzusznej oraz długą płetwę grzbietową. Cechą cha-
rakterystyczną są 4 wąsiki – 2 małe, na górnej wardze  
i 2 większe w kącikach pyska. Karpie dorastają do wagi 
powyżej 30 kg, jednak najczęściej osobniki osiągają 
od kilku do kilkunastu kilogramów (Brylińska 2000). 
Grzbiet ryby jest ciemny, zielonkawobrązowy lub sza-
rozielony, boki ciała jaśniejsze, ciemnooliwkowe ze 
złotym połyskiem, brzuch żółtawo-lub kremowobia-
ły (fot. 5). Płetwy nieparzyste (grzbietowa, odbytowa 
i ogonowa) szarawoniebieskie, parzyste (piersiowe  
i brzuszne) są czerwonawe. Dojrzewa w 3–4 roku ży-
cia, samce rok wcześniej niż samice. Do tarła dochodzi 
w maju i czerwcu w płytkiej, silnie zarośniętej wodzie. 

Przebiega ono bardzo hałaśliwie, a w jego trakcie tarla-
ki bardzo często wyskakują ponad powierzchnię wody 
(Andrzejczyk 2004). Składana ikra jest przyklejana do 
roślinności wodnej, wylęg narybku następuje po 3–5 
dniach. Młode zaraz po wylęgu mierzą około 5 mm, 
zachowują duży pęcherzyk żółtkowy oraz gruczoły, 
które umożliwiają im przyczepianie się do roślinności 
wodnej przez okres 3–14 dni, w zależności od odmia-
ny. Po wykorzystaniu zawartości woreczka żółtkowego 
odżywiają się planktonem. Po osiągnięciu około 2 cm 
długości zaczynają odżywiać się fauną denną. Karpie 
są rybami ciepłolubnymi, dlatego żyjąc w warunkach 
naturalnych w naszej strefie klimatycznej, odbywają 
tarło, ale z niewielkim efektem rozrodczym. Więk-
szość osobników pływających w naszych wodach po-
chodzi ze stawów hodowlanych, gdzie rybom prościej 
stworzyć warunku do odbycia tarła. Ponieważ preferu-
ją głębsze miejsca, często przebywają na płyciznach, 
gdzie mogą się wygrzewać. W rzekach wyszukują 
spokojnych zatoczek, wstecznych prądów. Jego obec-
ność w wodzie można rozpoznać po pojawieniu się pę-
cherzyków gazu na powierzchni wody lub po ruchach 
trzcin, oraz po odgłosach towarzyszących zbieraniu 
pokarmu z powierzchni wody. W warunkach natural-
nych występuje kilka gatunków karpi. Sazan – dzika 
odmiana karpia, żyjąca najczęściej w rzekach, posiada 
pełną łuskę i dużo smuklejszą budowę ciała od pozo-
stałych karpi. Do najpopularniejszych należą: karp peł-
nołuski, lustrzeń i golec. Nazwy systematyczne pocho-
dzą od obecności lub braku łusek pokrywających ciało 
ryby. Łuski są cienkimi płytkami kostnymi. Pokryte są 
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szkliwem i osadzone w kieszonkach. Stanowią osłonę 
ciała i ułożone są dachówkowato, gęsto pokryte ślu-
zem. Są one wytworem skóry właściwej. Pokrycie ślu-
zem i dachówkowate ułożenie zmniejszają opór ciała 
poruszającej się ryby. Wyróżnia się różne typy łusek. 
Łuski plakoidalne są najbardziej pierwotne, występu-
ją u ryb spodoustych, nazywane są zębem skórnym 
(Ginter 2012). Kolejnym typem są łuski ganoidalne 
– w kształcie rombu, powleczone ganoiną i występują 
m.in. u jesiotrokształtnych. Łuski kosmoidalne zbudo-
wane są z kosminy, a spotykane u ryb dwudysznych  
i trzonopłetwych. U karpia występują łuski elastycz-
ne. Mają one widoczne skleryty (słoje przyrostowe), 
pozwalające określić wiek ryby (fot. 6). Budowa łusek 
uwzględnia również ich kształty. Mogą więc przyjmo-
wać kształt kolisty i są to łuski cykloidalne okrągłego 
kształtu, o tylnych brzegach gładkich lub ktenoidalne 
(grzebykowate, zgrzebłowate) o powierzchni szorst-
kiej, z krawędzią ząbkowaną. Przyrastają okresowo. 
Wiosną i latem rosną szybko, linie przyrostu łusek są 
szersze i ułożone rzadziej; widać je w postaci jasnych 
pasków. Jesienią i zimą linie przyrostu są węższe i two-
rzą paski ciemne. Na podstawie liczby pasków można 
określić wiek ryby. Dostępność do pokarmu i warunki 
biotopowe decydują o tempie przyrostu biomasy ryb, 
ale także odcinaniu się warstw przyrostu łusek. Karpie 
żywią się larwami owadów, mięczakami, skorupiaka-
mi, glonami oraz innymi organizmami zwierzęcymi  
i roślinami. Penetrują dno zbiornika i wtedy w po-
karmie pojawiają się larwy ochotkowatych (Chirono-
midae) i innych owadów, np. (Ephemeroptera), jak 
również skąposzczety (Oligochaeta), ślimaki (Gastro-
poda), pijawki (Hirudinea), wodopójki (Hydracarina). 
Taki typ pokarmu sprzyja wzrostowi masy ciała karpia, 
co znajduje swoje odzwierciedlenie w budowie łusek. 
Roślinność występuje w pokarmie karpia sezonowo lub 
przypadkowo. Cechą charakterystyczną karpiowatych 
jest przebita szczelinami skrzelowymi gardziel, która 
przechodzi w przełyk, a ten przechodzi bezpośrednio 
w jelito, żołądek nie występuje. U ryb nieposiadają-
cych wyodrębnionego żołądka trawienie odbywa się 
w jelicie. Jelita ryb drapieżnych ze względu na rodzaj 
pobieranego pokarmu są krótsze niż u roślinożernych. 
Przewody trzustki i wątroby uchodzą do przedniej czę-
ści jelita cienkiego (dwunastnica). Końcowy odcinek 
układu pokarmowego tworzy jelito grube i odbyt (Gro-
dziński 1981; Kilarski 2012).

Fot. 5. Karp pełnołuski
Photo 5. Cyprinus carpio
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?vie 
w=detailV2&id=0082183879C5F058077395931B0746 
38E711111A&thid=OIP.cndaQO81wVYurzXMrCp46 AHa-
E7&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.wedkuje.pl%2Ffo 
to_news%2Fbudowaryby.jpg&exph=532&expw=800&q=
anatomia+ryb&selectedindex=0&qpvt=anatomia+ryb&aja 
xhist=0&vt=0&eim=1,2,6.

Ryc. 2. Cechy budowy anatomicznej karpia
Fig. 2. Features of anatomical carp construction
Źródło/Source: https://www.bing.com/images/search?vie 
w=detailV2&id=0082183879C5F058077395931B0746 
38E711111A&thid=OIP.cndaQO81wVYurzXMrCp46 AHa-
E7&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.wedkuje.pl%2Ffo 
to_news%2Fbudowaryby.jpg&exph=532&expw=800&q=
anatomia+ryb&selectedindex=0&qpvt=anatomia+ryb&aja 
xhist=0&vt=0&eim=1,2,6.
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Wyniki

Fot. 6: A. Skleryty, słoje przyrostowe widoczne na powierzchni łusek;  B – miejsce osadzenia łuski w skórze (fot. Piłat) 
Photo 6: A – Sclerytes, growth rings visible on the surface of the scales; B – the place of placing the scales in the skin (photo. 
Piłat)

Tabela 1. Liczba warstw na łuskach pobranych z czterech części ciała karpia
Table 1. Number of layers on scales taken from four parts of the carp body

Numer kolejny łuski
Tułów liczba warstw 

na łusce
Brzuch liczba warstw 

na łusce
Ogon liczba warstw na 

łusce
Grzbiet liczba warstw 

na łusce

1 3 3 2 3

2 2 3 3 3

3 2 3 2 3

4 3 4 2 3

5 2 4 2 3

6 2 3 2 4

7 3 3 3 3

8 2 3 2 3

9 2 3 2 3

10 3 3 2 3

6/4 8/2 8/2 9/1

TUŁÓW – 6 łusek dwuwarstwowych, 4 łuski trójwar-
stwowe.
BRZUCH – 8 łusek trójwarstwowych, 2 łuski czterowar-
stwowe.
OGON – 8 łusek dwuwarstwowych, 2 łuski trójwar-
stwowe.
GRZBIET – 9 łusek trójwarstwowych, 1 łuska czterowar-
stwowa.

Najwięcej łusek zbudowanych z trzech sklerytów stwier-
dzono na łuskach pobranych z brzucha (8) i grzbietu (9).

Najwięcej łusek dwuwarstwowych (zbudowanych  
z dwóch sklerytów) stwierdzono na ogonie (8) i tułowiu (6).

Łuski czterowarstwowe występowały sporadycznie 
(dwukrotnie na łuskach pobranych z brzucha ryby i w po-
jedynczym przypadku w łusce pobranej z grzbietu). 

Podsumowanie i wnioski

Ciało karpia pełnołuskiego pokryte jest łuskami 
elastycznymi. W toku rozwoju ewolucyjnego powstały 
one z łusek ganoidalnych. Stało się to na skutek zaniku 
ganiony, substancji podobnej do szkliwa pokrywające-
go ich powierzchnię. Zanik ganoiny zmienił nie tylko 
ich budowę, ale także cechy. Stały się cienkie, lekkie  
i elastyczne. Łuski elastyczne są dwuwarstwowe i zbu-
dowane z warstwy górnej i dolnej. Górna jest jedno-
rodna i silnie zwapniała, a dolna to znacznie grubsza 
warstwa płytek łącznotkankowych przesyconych wap-
niem. Łuski elastyczne występują u większości ryb 
kostnoszkieletowych. Spotykane są w dwóch posta-
ciach wskazujących na ich kształt: cykloidalnej (okrą-
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gławe) i ktenoidalnej – (grzebykowatej) (ryc. 2). Łuski 
elastyczne są osadzone przednią częścią (fot. 6) w kie-
szonkach utworzonych w skórze, osadzone są ukośnie 
i płytko. Nakładają się na siebie dachówkowato, two-
rząc regularne szeregi. Na powierzchni łusek widoczne 
są koncentrycznie biegnące, tzw. listewki sklerytowe, 
które przyrastają wraz z wiekiem ryby (podobnie do 
rocznych przyrostów widocznych na przekroju pni 
drzew). Mogą one biec dokoła całej łuski albo po-
przecznie do długiej osi. Na ich podstawie można osza-
cować w przybliżeniu wiek i wielkość ryby. 

Drugi typ łusek to łuski ktenoidalne (grzebykowate, 
zgrzebłowate) – o kształcie zbliżonym do prostokąta. 
Na ich tylnej krawędzi występują ząbki, wykazujące 
liczne modyfikacje charakterystyczne dla różnych ga-
tunków. 

Liczenie warstw przyrostu łusek (tab. 1) dokonane 
w celu oceny wieku badanego karpia pozwoliło na wy-
ciągnięcie następujących wniosków:

Analiza mikroskopowa 40 łusek pobranych z róż-
nych części ciała ryby wykazała, że u większości z nich 
występowały trzy warstwy sklerytowe (23) łuski, co 
stanowi 57.5% wszystkich analizowanych.

Dwie warstwy sklerytowe występowały na 14 łu-
skach, co stanowi 35% wszystkich analizowanych. 

Cztery warstwy stwierdzono na 3 łuskach, co stano-
wi 7.5% wszystkich analizowanych.

Największa ilość trójwarstwowych łusek występo-
wała na brzuchu i grzbiecie zwierzęcia.

Niewielka ilość (3) łuski czterowarstwowej stwier-
dzone na brzuchu i grzbiecie stwarza przypuszczenie 
do trudnej oceny ilości warstw wynikającej z mniej 
wyraźnego w obrazie mikroskopowym ich wyróżnie-
nia.

Na podstawie uzyskanych danych można ocenić 
wiek ryby na 3 lata.

Ryc. 2. Przykłady łusek cykloidalnych (koliste owalne, okrągławe)   
Fig. 2. Examples of cycloidal (circular, oval, circular) hulls 
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uski (ryby).
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STRESZCZENIE

Karp (Cyprinus carpio) to jedna z najpopularniej-
szych ryb łowionych w naszych wodach. W swojej 
budowie odróżnia się od pozostałych gatunków. Po-
siada mocny tułów o płaskiej stronie brzusznej i długą 
płetwę grzbietową. Cechą charakterystyczną są także 
4 wąsiki – 2 małe, na górnej wardze i 2 większe w ką-
cikach pyska. Karpie są rybami ciepłolubnymi, dlatego 
w naturalnych warunkach ich tarło przynosi małe efek-
ty. Większość osobników pływających w naturalnych 
zbiornikach wodnych pochodzi ze stawów hodowla-
nych, gdzie rybom prościej stworzyć warunku do od-
bycia tarła. Ze złożonej ikry rozwijają się larwy, które 
rozpoczynają pobierać pokarm już po 3 do 5 dniach 
od wylęgnięcia. Karp w tym okresie odżywia się drob-
nymi organizmami z gromady wrotków (Rotatoria), 
poczwarkami i larwami owadów ochotkowatych (Chi-
ronomidae) oraz licznie występującymi w planktonie 

skorupiakami. W stawach hodowlanych karmi się kar-
pia nasionami roślin lądowych: strączkowych, zbożo-
wych i innych. Karp, żerując w mule, wybiera z niego 
wysuwalnym ryjkiem bezkręgowce lub opadłe nasiona 
roślin. Od dostępności do pokarmu i jego obfitości za-
leży tempo przyrostu masy ciała i a dostępność pokar-
mu wpływa na szerokość pasm widocznych na łuskach 
zwierzęcia. Pasma szerokie wskazują na obfitość po-
karmową, a ułożone blisko siebie ograniczony dostęp 
do pokarmu. Ponieważ dostępność do pokarmu zwykle 
związana jest z porami roku, są one doskonałym mate-
riałem pozwalającym na ocenę wieku tych ryb. 

Celem prowadzonych badań była ocena wieku kar-
pia na podstawie szerokości i ilości pasm tworzących 
się na łuskach zlokalizowanych na grzbiecie, ogonie  
i brzuchu ryby. Materiał badawczy (łuski) wybrano lo-
sowo, a wyniki wskazały, że badane zwierzę jest trzy-
letnie.


