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Słowo wstępne
Światowa produkcja ryb zwiększa się wraz ze wzrostem populacji ludzi i jest najszybciej rozwijającym się sektorem produkcji żywności. Wzrost zapotrzebowania na surowce rybne sprawia, że istniejące technologie produkcji ryb muszą ulec optymalizacji.
Wzrost intensywności produkcji pociąga za sobą konieczność znalezienia nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających zarówno chów ryb w dużym zagęszczeniu
jak i zachowanie bezpieczeństwa surowca rybnego. Powoduje to konieczność rozwoju
obszaru naukowego, który łączy wiedzę z zakresu inżynierii ekologicznej i akwakultury,
a który określany jest jako inżynieria akwakultury. Wymaga ona szerokiej wiedzy inżynierskiej z zakresu materiałoznawstwa, budownictwa, mechaniki, inżynierii ekologicznej
jak również wiedzy z zakresu rybactwa. Zakres inżynierii akwakultury obejmuje zarówno
mało intensywne systemy stawowe jak i wysoko wydajne obiegi recyrkulacyjne. Inżynieria
akwakultury zakłada zastosowanie matematycznych, inżynieryjnych i biotechnologicznych podejść w celu zwiększenia efektywności produkcji organizmów wodnych. Warunki
środowiskowe oraz żywienie organizmów wodnych są głównymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę podczas prac inżynierskich.
Jednym z większych wyzwań dla inżynierii akwakultury jest optymalizacja technologii produkcji surowca rybnego w obiegach recyrkulowanych, które umożliwiają intensywną produkcję ryb i są jednocześnie rozwiązaniem sprzyjającym ochronie środowiska, jeśli
zaopatrzone są w odpowiednie układy usuwania zanieczyszczeń. Optymalizacja procesu
chowu ryb w obiegach zamkniętych wymaga informacji nie tylko o parametrach fizycznych wody ale również o wszystkich innych czynnikach abiotycznych i biotycznych mogących mieć wpływ na wzrost i przeżywalność ryb. Najważniejszym czynnikiem biotycznym są same ryby a szczególnie poziom ich metabolizmu, od którego zależy cały proces
produkcyjny. Innym ważnym elementem biotycznym są mikroorganizmy. Z jednej strony
mogą one mieć negatywny wpływ na stan zdrowotny ryb z drugiej zaś odpowiadają za
konwersję materii organicznej i wpływają w ten sposób bezpośrednio na jakość wody. Ze
względu na stopień skomplikowania zachodzących procesów biologicznych, obieg recyrkulowany należy rozpatrywać jako skomplikowany biosystem, natomiast projektowanie
i konstruowanie takich obiegów powinno być określane jako inżynieria biosystemów do
chowu ryb (ang. aquaculture biosystems engineering).
Celem konferencji „Inżynieria Akwakultury” jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji
nad rozwojem inżynierii systemów wykorzystywanych w akwakulturze pomiędzy nauką
a praktyką rybacką. W ramach konferencji oprócz sesji plenarnej zaplanowane są trzy sesje tematyczne poświęcone metodom oczyszczania i gospodarowania wodami poprodukcyjnymi, żywieniu ryb i jakości surowca rybnego oraz możliwościom wykorzystania
systemów recyrkulowanych w intensywnym chowie ryb. Wszystkie sesje mają charakter
interdyscyplinarny, w czasie których prelegentami będą naukowcy specjalizujący się
w różnych dziedzinach naukowych od rybactwa poprzez inżynierię ekologiczną i biotechnologię środowiskową aż po biologię molekularną. W konferencji udział biorą zarówno
przedstawiciele świata naukowego jak i praktycy reprezentujący branżę rybacką. Z pewnością, konfrontacja teorii z praktyką będzie zarzewiem nowych idei i pomysłów.
dr hab. Sławomir Ciesielski
Kierownik projektu InnovaFish
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AKWAKULTURA - DAWNIEJ I DZIŚ
Roman Kujawa

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W pracy przedstawiono historię rozwoju akwakultury, której początki datuje się na
12000 lat p.n.e. Omówiono cztery teorie wyjaśniające początki akwakultury w różnych
rejonach świata. Teorie te dotyczyły możliwości rozwoju akwakultury w miejscach obfitujących w starorzecza, na obszarach z okresowym występowaniem pory suchej i deszczowej jak również terenów wzdłuż wybrzeży gdzie prawdopodobnie rozwinęła się metoda hodowli ryb w klatkach (sadzach). Już 4000 lat p.n.e. Egipcjanie hodowali tilapie,
o czym świadczą płaskorzeźby z grobu władcy w Thebaine przedstawiające połowy tilapii ze sztucznego zbiornika. Dokładnej charakterystyce poddano kilka okresów rozwoju
akwakultury w jej kolebce, czyli Chinach. Pierwsze opracowanie dotyczące hodowli ryb
pochodzi z 473 roku p.n.e. i dotyczy hodowli karpia. Od V wieku p.n.e do około V wieku
naszej ery nastąpił intensywny rozwój akwakultury karpia co skutkowało wyhodowaniem
jego wielu odmian barwnych. W czasach dynastii Tang (od 618 do 906 roku) za panowania cesarza Li, nastąpił szybki rozwój akwakultury ryb roślinożernych m.in. tołpygi białej,
tołpygi pstrej oraz amura. W dalszej części prezentacji omówiono możliwości rozwoju
akwakultury na poszczególnych kontynentach m.in. w Afryce, Ameryce Płn. i Ameryce
Płd., Australii i Oceanii oraz Europie. Przedstawiono również obecny stan akwakultury na
świecie oraz jej znaczenie w produkcji żywności. Według raportu opublikowanego przez
ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) akwakultura jest najszybciej rosnącym źródłem białka zwierzęcego. W 2012 roku na jednego mieszkańca przypadało 9,41 kg ryb
pochodzących z akwakultury co stanowiło blisko połowę wszystkich spożywanych ryb.
Według danych, w 2012 roku złowiono 91,3 mln ton ryb, z czego 11,6 mln ton z wód śródlądowych, natomiast w tym samym roku hodowla ryb wyniosła 44,2 mln ton. Na koniec
postawiono kilka kontrowersyjnych hipotez dotyczących dalszego rozwoju akwakultury
oraz jej wpływu na środowisko.

e-mail: reofish@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: akwakultura, historia, rozwój, zagrożenia
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NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCJI PASZ DLA RYB
Małgorzata Woźniak

Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Akwakultura jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną hodowli zwierząt na
świecie. Tak dynamiczny rozwój tego sektora produkcji zwierzęcej jest możliwy między
innymi dzięki rozwojowi technologii produkcji pasz.
Pasze przemysłowe to pasze charakteryzujące się odpowiednim zbilansowaniem
składników pokarmowych w stosunku do potrzeb ryb z uwzględnieniem wielu czynników, do których między innymi zaliczamy: gatunek, wiek, masa ciała, stan fizjologiczny,
stąd pierwszym krokiem w produkcji pasz przemysłowych jest poznanie potrzeb pokarmowych ryb. Pobierany przez ryby pokarm jest przede wszystkim zużywany na zaspokojenie potrzeb bytowych czyli utrzymanie organizmu przy życiu, pozostała ilość pokarmu
jest wykorzystana na zaspokojenie potrzeb produkcyjnych - przyrostu masy ciała i rozwoju gonad.
Pasze przemysłowe dla ryb muszą nie tylko zabezpieczać odpowiedni poziom
składników pokarmowych oraz energii, ale także z uwagi na określoną specyfikę środowiska wodnego, muszą charakteryzować się takimi cechami: (1) zadawalająca stabilność
w wodzie decydująca o wartości ekologicznej pasz; (2) odpowiednia gęstość zapewniająca oczekiwaną pływalność; (3) odpowiednia wielkość cząsteczek paszy w stosunku do
wielkości ryb.
Obecnie pasze dla ryb w około 90 % są produkowane metodą ekstruzji dzięki czemu
są doskonale zbilansowane pod względem wymagań pokarmowych, a to z kolei umożliwia hodowcy uzyskanie nie tylko większej produkcji pełnowartościowego mięsa, często
w krótszym okresie czasu, ale również uzyskanie bardzo dobrej jakości materiału rozrodczego i zarybieniowego. Pasze te charakteryzują się również niskim współczynnikiem pokarmowym oraz niskim wskaźnikiem emisji zanieczyszczeń do środowiska.
W ramach prezentowanego referatu zostaną omówione technologie produkcji pasz
oraz możliwości wykorzystania różnych komponentów w produkcji pasz formowanych
stosowanych w żywieniu ryb.

e-mail: mawoz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: ryby, komponenty pasz, pasze ekstrudowane
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PRZEMIANY AZOTU I FOSFORU W WODACH SŁODKICH ORAZ
PODSTAWY ICH USUWANIA
Joanna Surmacz-Górska

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska w Gliwicach,

Związki azotu i fosforu obecne w wodach w nadmiernych stężeniach odpowiedzialne są za eutrofizację, przyczyniającą się do zbyt intensywnych zakwitów glonów. Ich
konsekwencją jest zbyt duża ilość martwej materii organicznej, pojawiająca się po zakończeniu sezonu wegetacyjnego i w efekcie deficyt tlenowy prowadzący do zaniku życia
biologicznego. Gdy wody są wzbogacane w związki azotu i fosforu przez długi okres na
dnie zbiorników wodnych gromadzą się organiczne osady. Niepełna mineralizacja gromadzących się osadów prowadzi do wypłycania zbiorników i ich powolnego zaniku.
Zapobieganie zjawisku eutrofizacji wymaga znajomości przemian związków azotu
i fosforu w wodach słodkich. Na cykl przemian związków azotowych w wodach składa
się wiązanie azotu mineralnego w związkach organicznych, uwalnianie azotu amonowego ze związków organicznych na skutek mineralizacji materii organicznej oraz przemiany
form mineralnych azotu w wyniku nitryfikacji i denitryfikacji. Do tych znanych procesów
dochodzi istotny dla krążenia azotu w przyrodzie proces beztlenowego utleniania azotu
amonowego z wykorzystaniem azotu azotanowego (III) jako ostatniego akceptora elektronów. Końcowym produktem tego procesu jest azot gazowy. Obok azotu kluczowym pierwiastkiem odpowiedzialnym za eutrofizację jest fosfor, który w zależności od warunków
panujących w zbiornikach wodnych może być strącany w postaci nierozpuszczalnych soli
glinu, żelaza i wapnia lub może być akumulowany w biomasie organizmów żywych występujących w wodach i uwalniany z nich na skutek rozkładu martwej materii organicznej.
Wszystkie te procesy wykorzystuje się z powodzeniem w obiektach służących
oczyszczaniu ścieków w celu ochrony wód stojących i płynących przed eutrofizacją.

e-mail: joanna.s.gorska@polsl.pl
Słowa kluczowe: azot, fosfor, związki biogenne, nitryfikacja, denitryfikacja
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ZKUŠENOSTI Z PROVOZU PRVNÍHO DÁNSKÉHO RECIRKULAČNÍHO
SYSTEMU (RAS) PRO CHOV LOSOSOVITÝCH RYB V ČESKÉ
REPUBLICE
Jan Kouřil1, Miloš Buřič2,3, Josef Bláhovec3

1

Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury, České Budějovice, Česká
republika,

2

Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický,
Vodňany, Česká republika

3

Pstruží farma Mlýny, Vacov-Žár, Stachy, Česká republika

Pětileté provozováním otevřeného (nezastřešeného) recirkulačního systému (RAS)
dánského typu (plánovaná produkce 100 tun/rok, 10 obdélníkových nádrží pro ryby, každá o objemu 36 m3, chov tržního pstruha duhového, pstruha obecného a sivena amerického, nitrifikační biolologický filtr s pohyblivými a ponořenými elementy, cirkulace vody
pomocí airliftu, celkový objem vody v systému 990 m3, přítok z drenáže 3-4 l/s) ukázalo
na možnost využití této technologie v podmínkách České republiky. Na rozdíl od země
původu této technologie, je v jižních Čechách nižší průměrná roční teplota vzduchu (8,0
°C versus 9,7 °C) a větší aplituda teplot v průběhu roku. V průběhu provozu RAS bylo zjištěno, že účinnost nitrifikace u biologických filtrů se výrazně snižuje v období podzimního
poklesu teploty na hodnoty 10 °C a níže a při jarním vzestupu teplot na tuto úrovneň. To se
projevovalo zvýšenými koncentracemi amoniaku (NH3) a dusitanů (NO2-). I když potravní
aktivita ryb v uvedených obdobích (a teplotách) byla poměrně vysoká, nebylo ji možno
plně využívat, vzhledem k výše zmíněné nedostatečné nitrifikaci. Navíc v letním období
docházelo, byť v omezeném rozsahu, ke zvýšení teploty vody na 22 °C a potřebě zastavení
krmení ryb v důsledku poklesu obsahu kyslíku. To vše bylo příčinou nedostatečného využívání kapacity postaveného RAS (přírůstek dosahoval jen 45 tun/rok). Snížení produkce
na méně než 50% plánované výše značně ovlivnilo potenciální ekonomické a environmentální výhody, vzhledem k vysoké energetické náročnosti na jednotku produkce. Proto
byl celý systém v roce 2013 zastřešen, pod střechu nad stávající betonové nádrže bylo
instalováno další patro samostatného RAS s válcovými nádržemi pro ryby, původní čerpání vody na principu airliftu bylo nahrazeno šnekovými čerpadly a technologie byla, mimo
jiného, doplněna o oxigenaci a ozonizaci.

e-mail: kouril@frov.jcu.cz
Słowa kluczowe: chov ryb v RAS; otevřený a zastřešený systém; teplota vody; nitrifikace; pstruh duhový;
pstruh obecný; siven americký.
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DOŚWIADCZENIA PRODUKCYJNE PIERWSZEGO DUŃSKIEGO
SYSTEMU RECYRKULACYJNEGO (RAS) DO WYCHOWU RYB
ŁOSOSIOWATYCH W CZESKIEJ REPUBLICE
Jan Kouřil1, Miloš Buřič2,3, Josef Bláhovec3

1

Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury, České Budějovice, Česká
republika

2

Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany, Česká republika

3

Pstruží farma Mlýny, Vacov-Žár, Stachy, Česká republika

Pięcioletnie użytkowanie otwartego (nie zadaszonego) systemu recyrkulacyjnego
RAS duńskiego typu (planowana produkcja 100 ton rocznie, 10 podłużnych zbiorników na
ryby, każdy o objętości 36 m3, wychów pstrąga tęczowego, pstrąga potokowego i pstrąga
źródlanego (palii), nitryfikacyjny filtr biologiczny z zanurzonymi i przesuwającymi się elementami, cyrkulacja wody za pomocą airliftu (spiętrzanie wody za pomocą intensywnego
napowietrzania słupa wody w specjalnym szybie pietrzącym), całkowita objętość wody
990 m3, dopływ wody drenażowej 3-4 l/s) wykazało na możliwość wykorzystania tej technologii w warunkach Czeskiej republiki.
W odróżnieniu od macierzystego kraju tej technologii, w południowych Czechach
jest niższa średnia roczna temperatura powietrza (8,00 C w stosunku do 9,70 C) ora większa
amplituda temperatur w trakcie roku. W trakcie użytkowania systemu RAS stwierdzono,
że efektywność nitryfikacji filtrów biologicznych wyraźnie maleje w okresie jesiennego
spadku temperatur do wartości 10° C i niżej i przy wiosennym wzroście temperatur na
tym poziomie. To zjawisko przejawiało się zwiększoną koncentracją amoniaku (NH3) oraz
azotynów (NO2).
Pomimo faktu, iż pokarmowa aktywność ryb we wspomnianych okresach (i temperaturach) była relatywnie wysoka, nie można było tego w pełni wykorzystywać, a to
ze względu na wspomnianą niedostateczną nitryfikację. Dodatkowo, w okresie letnim
dochodziło, choć w ograniczonym zakresie, do wzrostu temperatury wody do 22°C oraz
konieczności przerwania żywienia ryb w wyniku spadku zawartości tlenu.
Stąd też cały ten system w 2013 roku został zadaszony. Pod dachem, nad budowanymi zbiornikami betonowymi, zainstalowano kolejne piętro niezależnego systemu RAS
z walcowymi zbiornikami na ryby, pierwotne czerpanie wody za pomocą airliftu (powietrznego szybu) zastąpiono ślimakowymi czerpaczami, technologia zaś uzupełniona
była o proces natleniania i ozonowania.

e-mail: kouril@frov.jcu.cz
Słowa kluczowe: wychów ryb w RAS, otwarty i zadaszony system, termika wody, nitryfikacja, pstrąg
tęczowy, pstrąg potokowy, pstrąg źródlany (palia)
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Wykorzystanie akwakulturowych obiegów
recyrkulacyjnych w kontrolowanym rozrodzie ryb
Dariusz Kucharczyk1, Roman Kujawa1, Katarzyna Targońska1, Daniel Żarski1,
Elżbieta Wyszomirska2, Joanna Nowosad1, Rafał Kaszubowski3, Radosław Król1,
Piotr Gomułka4 Sławomir Krejszeff1

1

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie

3

Polski Związek Wędkarski, Okręg w Olsztynie

4

Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rozród ryb jest jednym z czynników limitujących produkcję akwakulturową. Brak
odpowiednio opracowanych biotechnik rozrodu zmniejsza szansę na otrzymanie wysokiej jakości gamet, a następnie wysokiej jakości larw. W akwakulturze istnieje kilka metod
rozrodu ryb, z wykorzystaniem między innymi stawów, sadzy lub basenów oraz stosowaniem (lub nie) stymulacji hormonalnej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono efekty
rozrodu takich gatunków jak karp, jaź, boleń, sandacz, brzana, karaś pospolity z wykorzystaniem obiegów zamkniętych. Przedstawione zostały warunki przetrzymywania ryb, podawania stymulacji hormonalnej, pozyskiwania gamet, procesu zaplemniania i inkubacji.
Wykazano, że odpowiednio stosowane procedury, dotyczące zagęszczeń ryb, warunków
środowiskowych (np. temperatura, fotoperiod, zasolenie, ilość tlenu w wodzie), sposób
dozowania środków hormonalnych podanych w celu wywołania dojrzałości gamet skutkuje bardzo wysokim odsetkiem owulacji, pozyskaniem dobrej jakości gamet oraz wysoką
przeżywalnością tarlaków.

e-mail: darekk@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, stymulacja hormonalna, akwakultura, jakość gamet
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TECHNOLOGICZNE ROZWIĄZANIA DO USUWANIA AZOTU
I FOSFORU ZE ŚCIEKÓW PO HODOWLI RYB
Korneliusz Miksch1,2

1

Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska w Gliwicach

2

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska w Gliwicach

Związki azotu i fosforu obecne w ściekach, pochodzących między innymi z hodowli
i chowu ryb, muszą być skutecznie usuwane ze względu na ochronę odbiorników przed
nadmierną eutrofizacją, prowadzącą do ich zamierania.
Wśród sposobów usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków do najpopularniejszych należą technologie biologiczne, wykorzystujące dwie główne metody – osad czynny i złoża biologiczne. W pierwszym rozwiązaniu bakterie odpowiedzialne za oczyszczanie
ścieków, w tym usuwające azot i fosfor, żyją w stanie zawieszenia, w drugim mikroorganizmy odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków ze związków biogennych tworzą biofilm,
inaczej nazywany błoną biologiczną. Zwłaszcza to ostatnie rozwiązanie warte jest zwrócenia szczególnej uwagi. Mikroorganizmy tworzące błonę biologiczną wykazują szczególne
cechy dzięki znacznemu nagromadzeniu w biofilmie, specyficznej komunikacji między
bakteriami i ochronie jaką daje im macierz utworzona z polimerów zewnątrzkomórkowych. W efekcie bakterie biofilmu są bardziej odporne na warunki stresu środowiskowego
i efektywniej usuwają zanieczyszczenia niż mikroorganizmy występujące w postaci osadu
czynnego.
W ostatnich latach nastąpił renesans złóż biologicznych i w wyniku intensywnie prowadzonych badań nad tworzeniem się i funkcjonowaniem biofilmów, na rynku pojawiło się wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających oczyszczać różnorodne
ścieki, w tym ścieki pochodzące z systemów hodowli ryb, niosące w sobie ładunek azotu
i fosforu.

e-mail: korneliusz.miksch@polsl.pl
Słowa kluczowe: azot, fosfor, związki biogenne, nitryfikacja, denitryfikacja, osad czynny, złoża biologiczne
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WPŁYW ZASOLENIA NA STRUKTURĘ MIKROORGANIZMÓW
W BIOFILTRZE OBIEGU RECYRKULACYJNEGO
Sławomir Ciesielski1, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska2, Roman Kujawa3,
Tomasz Łubowski3

1

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska w Gliwicach

3

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W celu zwiększenia intensywność produkcji ryb coraz częściej wykorzystuje się obiegi recyrkulacyjne (ang. recirculating aquaculture systems, RAS). Jednym z poważniejszych
problemów wynikających z użytkowania RAS to problem utrzymania odpowiednich parametrów wody. Problem ten próbuje się rozwiązać poprzez modyfikację i optymalizację
stosowanych filtrów. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się filtry biologiczne, których
najważniejszym elementem są mikroorganizmy. Pełnią one ważną rolę będąc odpowiedzialnymi za konwersję materii organicznej pochodzącej głownie z niewykorzystanego
przez ryby pokarmu jak i metabolitów ryb. Aby zoptymalizować działanie bioflitra niezbędna jest wiedza o strukturze tworzących go mikroorganizmów. W niniejszej pracy
analizowano strukturę mikroorganizmów bytujących w biofiltrach oczyszczających wodę
w zbiornikach różniących się poziomem zasolenia a wykorzystywanych do podchowu
larw świnki (Chondrostoma nasus). Strukturę zbiorowisk mikroorganizmów pochodzących
z czterech różnych układów (o stężeniu 0, 3, 5 i 7 ppm NaCl) analizowano z wykorzystaniem techniki PCR-DGGE. Stwierdzono istotny wpływ najwyższego zasolenia (7 ppm) na
obecność bakterii odpowiedzialnych za utlenianie amoniaku. Miało to swoje odzwierciedlenie w jakości wody w tym właśnie obiegu. Średnia masa larw pochodzących z obiegu
o najwyższym zasoleniu była największa. Analizie metagenomicznej poddano zbiorowisko mikroorganizmów pochodzących z próbki o zasoleniu 7 ppm. Okazało się, że najwięcej mikroorganizmów tworzących bioflitr w tym obiegu należało do rzędu Actinomycetales (14 %), Rhodobacterales ( 11,3 %), Sphingobacteriales (10,9 %) i Flavobacteriales (8,7 %).
W badanej próbce najczęściej występowały bakterie z rodzaju Mycobacterium.

e-mail: slavcm@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: bakterie, bioflitr, Chondrostoma nasus, metagenomika, PCR-DGGE, recyrkulowany
obieg zamknięty
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OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYBRANYCH GATUNKÓW
MIKROGLONÓW DO REDUKCJI ŁADUNKÓW FOSFORU
POCHODZĄCEGO ZE ŚCIEKÓW PO HODOWLACH RYB W OBIEGACH
ZAMKNIĘTYCH (RAS)
Filip B. Harasimiuk, Arkadiusz Nędzarek, Arkadiusz Drost

Zakład Sozologii Wód, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Oczyszczanie ścieków przemysłowych stwarza poważna problemy natury technicznej i technologicznej. Wynika to z faktu, że niektóre ścieki przemysłowe charakteryzują się niejednorodnym składem, wysokim stężeniem zanieczyszczeń organicznych oraz
zawartością specyficznych substancji. Ponadto ścieki te mogą cechować obecnością jednocześnie prostych fosforanów oraz fosforu organicznego. Przykładem takich ścieków są
ścieki pochodzące z hodowli ryb. Ze względu na możliwości niekorzystnego oddziaływania ścieków na systemy naturalne konieczne jest normowanie dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń w ściekach. Związki organiczne fosforu stanowią poważny problem przy
oczyszczaniu ścieków. Są trudne do usunięcia. Konwencjonalne metody usuwania ich ze
ścieków nie zawsze są skuteczne. Dotychczas problem ten nie został do końca rozwiązany. Z tego też powodu w pełni uzasadnione wydaje się poszukiwanie nowych metod
usuwania związków fosforu ze ścieków. Podstawowym celem przeprowadzonych badań
było określenie możliwości zastosowania mikroglonu Chlorella Vulgaris do redukcji fosforu organicznego ze ścieków pochodzących z zamkniętych obiegów hodowlanych (RAS).
Prezentowane wyniki wskazują, że w okresie 7 dni trwania procesu możliwe jest usunięcie
ok. 50% fosforu organicznego. Jednocześnie zaobserwowany został wzrost biomasy mikroglonu określony na podstawie pomiarów chlorofilu „a” wynoszący ok 3000%. Zaproponowane w badaniach rozwiązanie może być konkurencyjnym rozwiązaniem dla klasycznych metod oczyszczania ścieków z ładunków fosforu stosowanych obecnie.

e-mail: Filip.Harasimiuk@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: Chlorella Vulgaris, RAS, Fosfor Organiczny, Hodowla Ryb
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INNOWACYJNE WYPEŁNIENIE AKTYWNE DO OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z SYSTEMÓW AKWAKULTURY
Magdalena Rokicka, Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski,
Karolina Kupczyk

Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Technologią, która może znaleźć szerokie zastosowanie w oczyszczaniu ścieków
pochodzących z systemów akwakultury są złoża biologiczne. Jednym z najistotniejszych
elementów tego typu bioreaktorów jest wypełnienie, które stanowi powierzchnię wzrostu mikroorganizmów odpowiedzialnych za przemiany i usuwanie zanieczyszczeń. Istnieje zatem konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań elementów wypełnienia,
które zapewniać będą dużą powierzchnię aktywną, wytrzymałość mechaniczną oraz pozwolą na intensyfikacje procesu oczyszczania wód poprodukcyjnych. Celem prowadzonych prac badawczych było opracowanie wypełnienia katalitycznego, którego budowa
i charakterystyka chemiczna pozwoli na zwiększenie końcowych efektów technologicznych. W ramach prowadzonych eksperymentów opracowano, skonstruowano i przetestowano wypełnienie wytworzone z wykorzystaniem technologii wytłaczania mikroporujacego. Opracowane wypełnienie katalityczne jest innowacyjnym rozwiązaniem, które
dotychczas nie było stosowane w systemach oczyszczania ścieków. Zastosowanie procesu wytłaczania mikroporującego modyfikowanego poprzez dodatek odpowiednich ilości katalizatorów metalicznych oraz wprowadzenie aktywacji magnetycznej pozwala na
wytworzenie elementów wypełnienia sprzyjających osiąganiu wysokich efektów technologicznych procesu oczyszczania ścieków, głównie usuwania zawiesin oraz związków biogennych. Wprowadzenie do struktury wypełnienia mikrosfer pozwala na istotne zwiększenie powierzchni aktywnej, która jest dostępna dla mikroorganizmów wchodzących
w strukturę błony biologicznej, ogranicza możliwość ucieczki biomasy z eksploatowanych
reaktorów oraz zwiększa powierzchnię kontaktu ścieków z biofilmem. Tego rodzaju właściwości kształtek, związane bezpośrednio z ich strukturą oraz dodatkowe oddziaływanie
czynników katalitycznych pozwala na uzyskanie istotnie wyższych efektów technologicznych procesu oczyszczania ścieków oraz wytwarzania gazowych produktów metabolizmu bakterii beztlenowych, w stosunku do dotychczas stosowanych wypełnień. W trakcie
badań udowodniono, iż specyficzna budowa wypełnienia zapewnia wydajne usunięcie
związków fosforu poprzez wykorzystanie reakcji roztwarzania metali, umożliwia wydajny
przebieg procesu symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji oraz dzięki zastosowaniu magnetycznych aktywatorów płynów poprawia właściwości sedymentacyjne zawiesin.

e-mail: marcin.debowski@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: wypełnienie aktywne, złoże biologiczne, oczyszczanie ścieków, związki biogenne
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MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA REAKTORA Z MIKROFALOWYM
OGRZEWANIEM DO OCZYSZCZANIA WÓD W RECYRKULACYJNYCH
SYSTEMACH AKWAKULTURY
Anna Grala, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski

Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Zapewnienie odpowiedniej jakości wody recyrkulowanej w systemach zamkniętych
wiążę się ze stosowaniem wydajnych i efektywnych systemów oczyszczania. Najpowszechniej stosowane metody biologiczne wymagają zapewnienia odpowiednich warunków bytowych mikroorganizmom.
W prezentowanym rozwiązaniu wykorzystano innowacyjny system kształtowania
warunków termicznych w reaktorze z błoną biologiczną za pomocą promieniowania mikrofalowego. Reaktor składa się z dwóch funkcjonalnych części, górnej – złoża zraszanego
oraz dolnej – osadnika. Powyżej warstwy wypełnienia zainstalowano generatora mikrofalowy o mocy 1,6 kW i częstotliwości emitowanego promieniowania 2,45 GHz. Zastosowane kształtki wypełnienia były transparentne dla promieniowania mikrofalowego, część
osadnika zabezpieczono przez ucieczką mikrofal. Całość reaktora osłonięto nieprzepuszczalną dla mikrofal stalowa obudową. Zastosowanie mikrofal umożliwia precyzyjne dostarczanie energii do błony biologicznej, dzięki temu zapewniona jest jej wysoka aktywność bez konieczności ogrzewania całej objętości oczyszczanych ścieków.
Prezentowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności oczyszczania ścieków o niskiej temperaturze. Obserwowane usuwania związków organicznych jest
na poziomie 99 %, stwierdzano także pełną nitryfikację azotu amonowego obecnego
w oczyszczanych wodach.

e-mail: anna.grala@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: błona biologiczna, promieniowanie mikrofalowe, usuwanie związków organicznych,
nitryfikacja
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OCENA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO OSADÓW
POPRODUKCYJNYCH Z AKWAKULURY
Andrzej Brudniak1, Mateusz Sikora2, Marcin Dębowski1, Dariusz Kucharczyk2,
Aleksandra Brudniak3

1

Katedra Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Katedra Rybactwa Jeziornego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednym z ubocznych produktów gospodarki rybackiej są osady poprodukcyjne.
Z uwagi na swoje właściwości oraz zagrożenia jakie mogą stwarzać dla środowiska naturalnego osady te muszą być poddawane odpowiedniej przeróbce, a następnie być ostatecznie unieszkodliwiane. Oczywiście decydując się na konkretny sposób przeróbki oraz
zagospodarowania osadów należy rozważyć aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz uwarunkowania lokalne.
W publikacji przedstawiono możliwość zagospodarowania poprodukcyjnych osadów, z hodowlanych gospodarstwach rybackich wykorzystujących w produkcji ryb zamknięte obiegi wody (RAS), w procesie termicznej utylizacji. Przeprowadzone badania
laboratoryjne pozwoliły na ocenę podstawowych właściwości energetycznych osadów,
takich jak: zawartość wody, zawartość substancji organicznych i mineralnych, ciepło spalania, wartość opałowa. W artykule przeanalizowano również aspekty prawne związane
z możliwością termicznej utylizacji osadów poprodukcyjnych z akwakultury.

e-mail: andrzej.brudniak@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: gospodarka rybacka, osady poprodukcyjne, właściwości energetyczne, termiczna
utylizacja
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ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OSADÓW
Z AKWAKULTURY DO PRODUKJI BIOGAZU
Mateusz Sikora1, Andrzej Brudniak2, Dariusz Kucharczyk1, Marcin Dębowski2,
Karina Niedźwiedzka3

1

Katedra Rybactwa Jeziornego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Katedra Inżynierii Środowiska,, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

3

Katedra Geotechniki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dążenia do osiągnięcia stabilnej i zrównoważonej gospodarki akwakultury opierają się na całkowitym zapobieganiu lub rozpoznawaniu i zmniejszaniu jej negatywnego
wpływu na środowisko naturalne między innymi poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami. Gospodarka osadowa w akwakulturze musi być prowadzona w sposób zapewniający właściwy dobór procesów przeróbki osadów. Decydując się na konkretny sposób
zagospodarowania osadów należy rozważyć aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz uwarunkowania lokalne.
Podjęto badania określające możliwość zagospodarowania poprodukcyjnych
osadów, powstających w hodowlanych gospodarstwach rybackich wykorzystujących
zamknięte systemy wody (RAS), w procesie fermentacji metanowej. Przeprowadzone
w skali laboratoryjnej badania pozwoliły na ocenę efektywności technologicznej procesu
fermentacji pod kątem ilości i jakości powstającego biogazu oraz parametrów przefermentowanego osadu. Już wstępne wyniki wskazują na znakomitą przydatność odpadów
powstających podczas tuczu ryb w obiegach zamkniętych do produkcji biogazu.

e-mail: mateusz.sikora@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: gospodarka rybacka, osady poprodukcyjne, biogaz, fermentacja metanowa
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JAKOŚĆ MIĘSA KARPIA A SPRZEDAŻ CAŁOROCZNA
Henryk Białowąs, Maciej Pilarczyk

Polska Akademia Nauk, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu,

W Polsce większość karpia towarowego jest tradycyjnie sprzedawana w ciągu jednego tygodnia bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia. Powoli ale systematycznie
wzrasta ilość karpia sprzedawanego poza tym okresem i jest on dostępny w sprzedaży
detalicznej praktycznie w ciągu całego roku. Celem pracy było określenie zmian jakości
mięsa karpiowego w ciągu całorocznej sprzedaży. W doświadczeniu przez 12 miesięcy
pobierano próbki mięsa od 20 sztuk karpi będących pełnym rodzeństwem i chowanych
w jednym stawie, zaczynając w sierpniu w 3 sezonie produkcyjnym i kończąc w lipcu następnego roku, co odzwierciedla postępowanie producentów prowadzących sprzedaż
całoroczną.
Wydajność rzeźna, mierzona udziałem fileta bez skóry, stopniowo rosła w miesiącach sierpień – październik, odpowiednio od 33,8 do 39,0 %, następnie obniżała się do
czerwca do 35,5 % i znacznie wzrosła w lipcu do 38,5 %. Najwyższa zawartość suchej masy
wystąpiła w sierpniu (29,8 %) oraz czerwcu-lipcu (29,0-30,6 %). W pozostałym okresie zawartość suchej masy nie przekroczyła 28 %. Niską zawartość białka w świeżej masie obserwowano w okresie marzec-maj, od 13,7 do 14,0 %, natomiast najwyższą w czerwcu i lipcu
(16,0 %). Zawartość tłuszczu surowego rosła z 10,1 % w sierpniu do 12,1 % w listopadzie.
Od grudnia obserwowano stopniowy spadek do poziomu 7,2 % w maju. W sierpniu zawartość tłuszczu wzrosła do 12,1 %.
Mięso ryb, będących organizmami zmiennocieplnymi, charakteryzuje się różną wartością odżywczą w różnych okresach roku. Przyczyną obniżania się wydajności rzeźnej
w okresie zimowym jest stopniowe zużywanie materiałów zapasowych przez karpie znajdujące się w magazynach. W miesiącach wiosennych, w okresie tarłowym, następuje rozwój gonad co również powoduje obniżenie wydajności rzeźnej. Z tych samych powodów
maleje zawartość białka i tłuszczu w świeżym mięsie. Otrzymane wyniki nie pozwalają
jednoznacznie stwierdzić w którym okresie wartość konsumpcyjna karpi jest najwyższa.
Niewątpliwie należy unikać konsumpcji karpia w okresie późna zima – wczesna wiosna.

e-mail: henryk.bialowas@golysz.pan.pl
Słowa kluczowe: karp, wydajność rzeźna, jakość mięsa,
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ZAWARTOŚĆ SELENU W MIĘŚNIACH WYBRANYCH GATUNKÓW RYB
POCHODZĄCYCH Z HODOWLI STAWOWYCH W PORÓWNANIU DO
DZIKOŻYJĄCYCH POCHODZĄCYCH Z POLSKI, CZECH I PORTUGALII
Monika Kowalska-Góralska1, Magdalena Senze1, Joao Carrola2, Wojciech Dobicki1,
Ryszard Polechoński1, Przemysław Pokorny1

1

Zakład Hydrobiologii i Akwakultury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Doiro, Escola de Ciencias da Vida e do Ambiente, Departamento
de Biologia e Ambiente - DeBA

2

Polska należy do rejonów o stosunkowo niskiej zawartości selenu (Se). Z tego powodu postanowiono zbadać jego koncentrację w mięśniach ryb pochodzących z hodowli
w Polsce w porównaniu do pozyskanych z połowów z wód otwartych Polski, Czech i Portugalii. Określono koncentrację Se w mięśniach karpi (Cyprinus carpio), amurów białych
(Ctenopharyngodon idella), karasi srebrzystych (Carassius gibelin), okoni (Perca fluviatilis),
linów (Tinca tinca), wzdręg (Scardinius erythrophthalmus), szczupaków (Esox lucius), sumów europejskich (Silurus glanis), sumików karłowatych (Ictalurus nebulosus) oraz ryb mugilowatych (Mugil cephalus). Ryby po złowieniu zmierzono i zważono. Selen oznaczono
w mięśniach ryb po mineralizacji na mokro z kwasem azotowym i oznaczaniu metodą
generacji par wodorków. Do obliczeń statystycznych użyto test nieparametryczny Kruskala-Wallisa i korelację rang Spearmana korzystając z programu Statistica 10.0. Oznaczono
korelację ujemną (p<0,05) pomiędzy ilością Se w mięśniach ryb w stosunku zarówno do
długości, jak i ich masy. Określono dla porównań wielokrotnych pomiędzy grupą carnivores a: herbivores i omnivores statystycznie istotną różnicę pomiędzy (p=0,000000). Nie
stwierdzono różnic pomiędzy grupami herbivores i omnivores. Wykazano istotną różnicę pomiędzy zawartością Se w rybach hodowlanych i żyjących w wodach otwartych
(p=0,000291), jednakże na ten fakt mógł wpłynąć również wiek ryb pozyskanych z wód
otwartych. Na istotną różnicę pomiędzy koncentracją Se w mięśniach ryb pochodzących
z Polski, Czech i Portugalii wpłynęło odmienne środowisko.

e-mail: monika.kowalska-goralska@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: selen, ryby, mięśnie
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KONCENTRACJA RTĘCI W TKANCE MIĘŚNIOWEJ PSTRĄGA
TĘCZOWEGO POCHODZĄCEGO Z TECHNOLOGII CHOWU
STOSOWANYCH W POLSCE
Agnieszka A. Barszcz1, Ewa Siemianowska1, Lucyna Polak-Juszczak2,
Krystyna A. Skibniewska1, Józef Szarek3
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Zakład Chemii Żywności i Środowiska, Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

3

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów żywnością wysokiej jakości, do której możemy zaliczyć ryby. Pomimo, iż woda stosowana do produkcji pstrąga jest
wysokiej jakości a zanieczyszczenie środowiska rtęcią na niskim poziomie, zawartość rtęci
w rybach jest dużym problemem. Rtęć podlega biokoncentracji i biokumulacji w tkankach ryb, głównie w postaci metylortęci. Biomagnifikacji rtęci w tkance ryb dodatkowo
sprzyja fakt, że ponad 90% składu paszy dla pstrąga stanowi białko innych ryb.
Chów ryb w Polsce jest zadaniem trudnym: z jednej strony należy sprostać wymaganiom konsumentów, z drugiej wymogom ochrony środowiska stosując optymalną
technologię produkcji. W produkcji pstrąga powszechnie stosuje się technologię z jednokrotnym wykorzystaniem wody (OOH). Próbując obniżyć koszty produkcji hodowcy coraz
częściej skłaniają się do stosowania systemów umożliwiających wielokrotne użycie wody
np. system recyrkulacji (RAS).
Badania dotyczące zawartości rtęci w tkance mięśniowej pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum) przeprowadzono w latach 2010-2012. Materiał badawczy
pochodził z gospodarstw rybackich z różnych regionów Polski: 3 gospodarstwa stosujące technologię z jednokrotnym wykorzystaniem wody (OOH) i 3 gospodarstwa stosujące
system recyrkulacji (RAS).
Badania wykazały, że zawartość rtęci w tkance mięśniowej pstrąga tęczowego była
niska, 0,025 ± 0,008 mg/kg (śred ± SD) i nie przekraczała maksymalnego dopuszczalnego
poziomu - 0,5 mg/kg.

e-mail: agnieszka.barszcz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: pstrąg tęczowy, rtęć, OOH, RAS
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WYNIKI PODCHOWU WYLĘGU PSTRĄGA POTOKOWEGO NA ŻYWYM
ZOOPLANKTONIE, LARWACH OCHOTKI ORAZ PASZY
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Iwona Goździk

Katedra Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński

Celem badań było porównanie wzrostu i przeżywalności wylęgu pstrąga potokowego podczas jego podchowu na żywym zooplanktonie, siekanych larwach ochotki i na
paszy. Do eksperymentu użyto 18-dniowych larw pstrąga potokowego pozyskanych
z wylęgarni Polskiego Związku Wędkarskiego w Goleniowie. Podchów prowadzony był
przez 6 tygodni w obiegu recyrkulacyjnym. W ostatnim tygodniu doświadczenia, najlepszymi wynikami średniego przyrostu dobowego charakteryzowały się ryby karmione paszą (4.25% doba-1). Larwy karmione żywym zooplanktonem przyrastały w tempie 3.95%
doba-1. Najmniejszą wartością średniego przyrostu dobowego cechowały się ryby karmione siekanymi larwami ochotki (1.94% day-1). Przeżywalność larw karmionych żywym
zooplanktonem i paszą była wysoka i wynosiła odpowiednio 91% i 99%. Natomiast przeżywalność ryb karmionych siekanymi larwami ochotki wynosiła 77%. Wyniki doświadczenia pokazują, że najbardziej efektywnym pokarmem zadawanym podczas podchowu
ryb jest starter dla ryb łososiowatych. Żywy zooplankton okazał sie podobnie efektywnym pokarmem. Najgorszymi parametrami wzrostu i przeżycia charakteryzowały się
ryby karmione siekanymi larwami ochotki, co można wiązać z opadaniem ich na dno
zbiornika w momencie zadawania. W wyniku tego ryby nie wykazywały zainteresowania
tego typu pokarmem, w przeciwieństwie do żywego, poruszającego się zooplanktonu
oraz unoszącej się na powierzchni wody i dłużej utrzymującej się w toni wody paszy.

e-mail: czerniawski@univ.szczecin.pl
Słowa kluczowe: podchów wylęgu, pstrąg potokowy, żywy pokarm
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ZAGROŻNIA ZDROWOTNE W PODCHOWACH KONTROLOWANYCH
WYBRANYCH GATUNKÓW RYB
Elżbieta Terech-Majewska1, Joanna Pajdak1, Joanna Grudniewska2, Alicja Bernad3,
Mirosław Szczepkowski4, Bożena Szczepkowska4, Agnieszka Drzewiecka6,
Wojciech Szweda1, Andrzej K. Siwicki5,

1

Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

2

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

3

Zakład Higieny Weterynaryjnej Państwowa Inspekcja Weterynaryjna w Olsztynie

4

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

5

Zakład Patologii i Immunologii Ryb, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

6

Zakład Badań Toksykologicznych, Instytut Przemysłu Organicznego oddział w Pszczyni

Intensywny rozwój akwakultury na świecie doprowadził do sytuacji, w której również w Polsce rośnie ilość obiektów hodowlanych w technologii RAS (Recirculating Aquaculture Systems). Są to rozwiązania technologiczne dobrze dopracowane do hodowli
wybranych gatunków. Im bardziej intensywna skala produkcji tym bardziej istotne jest
prowadzenie hodowli w oparciu o materiał wyselekcjonowany pod względem głównych
czynników środowiskowych. Najlepiej kupować materiał obsadowy z obiektów o zbliżonych warunkach i podobnej technologii. W ochronie zdrowia ryb w tych obiektach kluczową rolę może odgrywać kwarantanna. Materiał słabej jakości już na tym etapie będzie
wymagał „specjalnej troski”. Jeśli nie sprowadzimy takich pasożytów jak: Ichthyobodo sp.,
Chilodonella sp., Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp., Trichodina sp., Ichthyophtirius multifilis to okres ten będzie przebiegał łatwiej. Pasożyty te mogą być trudne do zwalczenia
i dodatkowo mogą utrudniać okres adaptacji. W okresie kwarantanny należy wykluczyć
główne czynniki zakaźne, które mogą utrudniać dalszą hodowlę. W zakresie zwalczania
chorób ryb tu także obowiązują przepisy weterynaryjne, takie same jak w odniesieniu
do hodowli otwartych, jest to także czynność nadzorowana. Do obiegów zamkniętych
powinniśmy dopuszczać tylko ryby wolne od chorób i nosicielstwa ważnych czynników
chorobotwórczych dla danego gatunku, ale trzeba się liczyć z możliwością zawleczenia
chorób o późnym okresie ujawniania. Nawet jeśli prowadzimy diagnostykę najbardziej
czułymi metodami to trzeba się liczyć z tym, że badamy ograniczona ilość ryb. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym jest stałe narażenie na organizmy osadu czynnego. Dla
niektórych stadiów rozwojowych to może być dodatkowe źródło pokarmu (organizmy
zooplanktonowe) ale gdy będzie ich dużo i skrzela nie będą dostatecznie oczyszczane
to ich działanie może być także uszkadzające. W obiegach zamkniętych (RAS) występują
wahania pH, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PO4. Te naturalne produkty procesów biodegradacji materii organicznej mogą powodować, np. „środowiskową chorobę skrzeli”, methemoglobinemię, uszkodzenia wątroby i nerek, kamicę nerek. Istnieje stałe zagrożenie
zakażeniem drobnoustrojami warunkowo chorobotwórczymi. Ryby w takich obiektach
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stanowią element ekosystemu i jeśli mogą stanowić niszę do zagospodarowania dla bakterii środowiskowych to one to bardzo szybko wykorzystają. Dlatego też w odniesieniu
do tych obiektów można mówić o chorobach związanych z konkretnym gospodarstwem
i wybiórczo też powinny być dobrane metody ochrony zdrowia.

e-mail: etam@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: choroby ryb, środowisko RAS
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EKSPOZYCJA PSTRĄGA TĘCZOWEGO NA ZEARALENON W PASZY
A DOJRZEWANIE PŁCIOWE I ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE
W WĄTROBIE
Maciej Woźny1, Stefan Dobosz2, Kazimierz Obremski3, Piotr Hliwa4, Piotr Gomułka4,
Alicja Piasecka1, Rafał Różyński2, Tomasz Zalewski2, Paweł Brzuzan1

1

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

3

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Brak wiarygodnych danych odnośnie długotrwałych efektów ekspozycji ryb na
niskie dawki mikotoksyn o działaniu kryptoestrogennym zawartych w paszy, takich jak
zearalenon (ZEN), pozostawia lukę w wiedzy na temat niepożądanych skutków dla współczesnej akwakultury. Celem niniejszych badań było określenie możliwych konsekwencji
żywienia pstrąga tęczowego paszą zawierającą dopuszczalną przez Komisję Europejską
zawartość ZENu. Doświadczenie obejmowało ekspozycję ryb o przeciętnej masie 300 g
na ZEN (w dawce 1,8 mg·kg-1 paszy; 90% zalecanej wartości orientacyjnej) odpowiednio
przez 37 i 70 dni w optymalnych warunkach żywieniowych. Po obu okresach ekspozycji,
w grupie ryb karmionych paszą z dodatkiem ZEN zaobserwowano przyspieszenie procesu
dojrzewania oocytów (zwiększona ilość dojrzałych oocytów). Z kolei wykonana analiza
histologiczna wątroby ryb eksponowanych na ZEN wykazała nieprawidłowości w jej budowie (przekrwienia, pozakomórkową wakuolizację i nekrozę hepatocytów). Chociaż nie
stwierdzono istotnych zmian w cechach biometrycznych eksponowanych ryb w porównaniu do grupy kontrolnej, to uzyskane wyniki nie wykluczają możliwości, że podobna
ekspozycja zastosowana wobec młodocianych stadiów rozwojowych ryb może wpływać
na zaburzenia ich wzrostu. Doświadczenie wykazało, że dotychczasowe rozwiązania legislacyjne dotyczące obecności ZENu w paszy dla ryb mogą nieść ze sobą konsekwencje (t.j.
zaburzenia rozrodu, obniżony dobrostan) dla nowoczesnej akwakultury opartej na tuczu
paszami z dodatkami roślinnymi.

e-mail: maciej.wozny@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: akwakultura, bezpieczeństwo żywności, mikotoksyny, wartość orientacyjna
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ŻYWIENIE SIEI W DRUGIM ROKU ŻYCIA PASZAMI O RÓŻNEJ
ZAWARTOŚCI BIAŁKA I TŁUSZCZU
Tomasz Zalewski, Rafał Różyński

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Celem doświadczenia było zbadanie, jaka zawartość białka i tłuszczu w paszach jest
optymalna w hodowli siei. Doświadczenie przeprowadzono w czasie od 13 maja 2013 do
07 lipca 2013. Do doświadczenia użyto trzech pasz o różnej zawartości białka i tłuszczu:
Skretting 1P Supra o składzie 42% białka i 20% tłuszczu, Skretting E-1P Stella o składzie
47% białka i 14% tłuszczu, Aller Ivory EX o składzie 54% białka i 20% tłuszczu. Do 9 basenów o pojemności 2m3 obsadzono po 206 siei o średniej masie 19,4 gszt-1. Dawkę pokarmową obliczano za pomocą programu DJournal, na podstawie wartości energetycznej
paszy i temperatury wody. Paszę zadawano z karmników automatycznych. Zakres temperatur w czasie trwania doświadczenia wahał się od 13,6ºC do 20ºC. Baseny były zasilane
wodą z rzeki Radunia. Dwa razy w tygodniu przeprowadzano kąpiele profilaktyczne formaliną i chloraminą T. W czasie trwania doświadczenia odnotowano jedynie pojedyncze
śnięcia.
W dniu zakończenia doświadczenia najniższy przyrost masy ciała zanotowano u ryb
karmionych paszą Skretting 1P Supra. Średnia masa ryb wyniosła 45,5 gszt-1. Dla tej paszy
uzyskano współczynnik pokarmowy 1,15. Koszt paszy do wyprodukowania 1 kg ryb wyniósł 5,47 zł. Ryby karmione paszą Skretting E-1P Stella osiągnęły masę 49,6 g·szt-1, współczynnik pokarmowy wyniósł 1,28. Koszt paszy do wyprodukowania 1 kg ryby wyniósł
6,57 zł. Najwyższy przyrost masy zanotowano u ryb karmionych paszą Aller Ivory EX. Ryby
karmione tą paszą osiągnęły masę 58,6 g·szt-1. Uzyskany współczynnik pokarmowy był
najniższy i wyniósł 0,92. Z powodu wysokiej ceny jednostkowej tej paszy koszt potrzebny
do wyprodukowania 1kg ryby wyniósł 7,53 zł.

e-mail: tzalew@onet.pl
Słowa kluczowe: sieja, żywienie, współczynnik pokarmowy
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OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ZINTEGROWANEGO
INTENSYWNO-EKSTENSYWNEGO SYSTEMU PRODUKCJI
W PODCHOWIE JESIOTRA SYBERYJSKIEGO, Acipenser baerii (L.)
Maciej Pilarczyk, Ludmiła Kołek, Michał Inglot

Polska Akademia Nauk, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

Rozwój intensywnej produkcji rybackiej i związany z tym faktem narastający problem zapewnienia odpowiedniej jakości wody w systemach produkcyjnych oraz wód
zrzucanych do odbiorników naturalnych stał się przyczyną poszukiwania ich alternatywnych metod oczyszczania. Dodatkowym bodźcem stymulującym poszukiwania nowatorskich rozwiązań są koszty instalacyjne i eksploatacyjne urządzeń do oczyszczania wody.
Stąd też pojawiły się koncepcje integrowania intensywnej produkcji rybackiej z gospodarka stawową. Podstawą zintegrowanej produkcji rybackiej jest wykorzystanie właściwości
stawów rybnych do oczyszczania wody zrzucanej z obiektów służących do intensywnego
chowu ryb. W intensywnych systemach produkcyjnych substancje biogenne wchodzące
w skład niewykorzystanej paszy, odchodów i produktów przemiany materii kumulują się
w systemie pogarszając jakość wody i muszą być usuwane poza obieg. Te same substancje
mogą być podstawą produkcji pierwotnej odpowiedzialnej za produktywność typowych
stawów rybnych. Wody poprodukcyjne z intensywnej części systemu są przemieszczane
do ekstensywnej części układu, gdzie dzięki szeregowi procesów biologicznych, składniki
pokarmowe są retencjonowane w biomasie ryb, akumulowane w osadach dennych lub
przeprowadzone do postaci gazowej i usunięte do atmosfery. W prawidłowo funkcjonującym systemie procesy te są wystarczająco efektywne aby zapewnić w stawie jakości wody
odpowiednią dla chowu ryb w części intensywnej systemu.
Przeprowadzono badania nad możliwością intensywnej produkcji jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii, L.) w zintegrowanym systemie ekstensywno-intensywnym wykorzystującym stawy ziemne typu karpiowego połączone z basenami posadowionymi na
ich grobli. Uzyskane wyniki produkcyjne są porównywalne do rezultatów uzyskiwanych
w innych systemach produkcyjnych.

e-mail: maciej.pilarczyk@golysz.pan.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, stymulacja hormonalna, akwakultura, jakość jaj
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI MATERIAŁU OBSADOWEGO
MIĘTUSA, Lota lota (L.), W RECYRKULOWANYCH SYSTEMACH
AKWAKULTUROWYCH
Daniel Żarski, Katarzyna Palińska-Żarska, Sławomir Krejszeff, Dariusz Kucharczyk

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miętus, Lota lota L., już od wielu lat wskazywany jest jako jeden z ważniejszych gatunków dedykowanych do intensywnej produkcji w recyrkulowanych systemach akwakulturowych (RAS). Jednakże, od samego początku pracy kilku zespołów naukowych
nad opracowaniem metod intensywnej produkcji tego gatunku napotykano na szereg
problemów, gdzie wychów form juwenalnych oraz przyzwyczajenie ryb do odżywiania
się paszą były największymi z nich. Dane literaturowe wskazywały na istotny problem
zarówno, wysokiej śmiertelności larw w początkowym okresie podchowu, kanibalizmu
jak również niewielkiej skuteczności zamiany pokarmu z naturalnego na paszę komponowaną. W związku z tym, w ostatnich kilku latach podjęto ponowną próbę wypracowania możliwie wystandaryzowanej metody wychowu narybku miętusa odżywiającego
się pasza komponowaną. W tym celu przeprowadzono cały szereg prac skupiających się
na dostosowywaniu warunków chowu intensywnego do biologicznych uwarunkowań
tego gatunku, począwszy od behawioralnych obserwacji zachowania się wylęgu na
analizie zootechnicznych parametrów warunkujących efektywności zamiany pokarmu
skończywszy. W efekcie, opracowano pierwszy skuteczny i powtarzalny protokół wychowu miętusa żywionego wyłącznie paszą komponowaną. Wyniki uzyskane w ramach
tych badań umożliwiły również przeprowadzenie szeregu wstępnych badań związanych
z optymalizacją tuczu tego gatunku w RAS, jak również pierwszej zakończonej sukcesem próby rozrodu miętusów wychowanych wyłącznie w warunkach laboratoryjnych.
W ramach niniejszej pracy zostaną przedstawione dane uzyskane w trakcie wieloletnich
doświadczeń nad opracowaniem technologii produkcji materiału obsadowego miętusa
z wykorzystaniem RAS.

e-mail: danielzarski@interia.pl
Słowa kluczowe: podchów intensywny, warunki kontrolowane, RAS, akwakultura, larwikultura
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WPŁYW WIEKU I WIELKOŚCI RYBY ORAZ STOPNIA
ZAAWANSOWANIA ROZWOJU PRZEWODU POKARMOWEGO NA
EFEKTYWNOŚĆ ZAMIANY POKARMU U KARASIA POSPOLITEGO,
Carassius carassius (L.) W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
Beata Łączyńska1, Daniel Żarski1, Joanna Nowosad1, Katarzyna Palińska-Żarska1,
Maria Biłas1, Sławomir Krejszeff1, Tamas Müller2, Dariusz Kucharczyk1

1

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Department Aquaculture, Szent István University, Gödöllő, Hungary

Celem pracy było określenie optymalnego momentu zamiany pokarmowej u larw
karasia pospolitego, Carassius carassius (L.), karmionych żywym pokarmem, w warunkach
laboratoryjnych. Larwy (o długości całkowitej 6,12 ± 0,05 mm i masie 2,21 ± 0,64 mg)
uzyskane w wyniku sztucznego tarła podchowywane były przez 40 dni w akwakulturowych systemach recyrkulacyjnych (RAS) w zbiornikach o pojemności 1L w zagęszczeniu
50 sztuk na L-1. Podchów eksperymentalny rozpoczęto 5 dni po wykluciu (DPW). Ryby podzielono na sześć grup eksperymentalnych: grupę kontrolną przez cały czas karmioną naupliusami Artemia sp. i grupy F15, F20, F25, F30 i F35, w których żywy pokarm zamieniano
na pasze komponowane odpowiednio w 15, 20, 25, 30 i 35 DPW. Larwy karmiono trzy razy
dziennie optymalną dawką pokarmu (4% biomasy/doba, w przeliczeniu na suchą masę
pokarmu). Natomiast dzienny przyrost biomasy przyjęto na poziomie 15%. Całkowitą długość larw (TL) oraz masę ciała (WBW) określano w dniu rozpoczęcia (5 DPW) i zakończenia
eksperymentu (45 DPW), a także w kolejnych dniach zamiany pokarmu (w 15, 20, 25, 30
i 35 DPW). Ponadto, dokonano oceny stopnia zaawansowania przewodu pokarmowego
na podstawie analizy wysokości enterocytów na preparatach histologicznych. Określono
także specyficzny współczynnik wzrostu (SGR), współczynnik kondycji (K), przeżywalność obsady oraz procent deformacji. Największą wysokość enterocytów w momencie
zamiany pokarmu posiadały osobniki z grupy F30 i F35 (średnio 34,79 µm i 35,42 µm,
odpowiednio). Ostatniego dnia eksperymentu największe TL (42,12 ± 0,70 mm) i WBW
(905,34 ± 50,25 mg) posiadały natomiast osobniki z grupy kontrolnej. Najniższą przeżywalność (90,70 ± 1,15 %) i najwyższy odsetek deformacji (100%) zanotowano w grupie
F15, w ostatnim dniu eksperymentu. Uzyskane wyniki wskazują, że larwy karasia pospolitego muszą być karmione pokarmem żywym przez okres około 30 dni.

e-mail: beatalaczynska@op.pl
Słowa kluczowe: karaś pospolity, larwikultura, zamiana pokarmu, warunki laboratoryjne
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WODY POPRODUKCYJNE Z HODOWLI PSTĄGOWYCH JAKO ŹRÓDŁO
BAKTERII LEKOOPORNYCH W RZECE DRWĘCY
Iwona Gołaś, Monika D. Harnisz, Anna Gotkowska-Płachta, Mariusz Teodorowicz,
Julita Zakrzewska

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Celem badań było określenie występowania zjawiska lekooporności, na najczęściej
stosowane antybiotyki, mikrobioty heterotroficznej wód rzeki Drwęcy, stanowiącej odbiornik wód poprodukcyjnych z hodowli pstrągowych. W latach 2006 – 2007 wody poprodukcyjne odprowadzano bezpośrednio do rzeki, natomiast w latach 2008 – 2009 były one
podczyszczane w 2 osadnikach (o czasie zatrzymania ok. 1h). Badania mikrobiologiczne
prowadzono w obu tych okresach badawczych. Próbki wody do oznaczeń mikrobiologicznych pobierano, co 6 tygodni, ze stanowisk usytuowanych bezpośrednio przed i za
2 gospodarstwami rybackimi w miejscowości Rychnowska Wola oraz w odległości około
2 km za tymi ośrodkami hodowlanymi. Bakterie heterotroficzne hodowano na podłożu
TSA wzbogaconym 5% dodatkiem odwłóknionej krwi baraniej. Szczepy identyfikowano
i określano ich wielolekooporność. Badano również minimalne stężenie antybiotyków
(MIC) inhibitujące wzrost tych izolatów. Badania wykazały, że odprowadzanie nieoczyszczonych wód poprodukcyjnych z gospodarstw hodowlanych skutkowało kilkukrotnym
wzrostem liczebności wielolekoopornych szczepów z rodzajów Pseudomonas, Aeromonas, Escherchia i Acinetobacter w próbkach wód pobieranych za ośrodkami hodowlanymi w stosunku do próbek wód pobieranych przed tymi gospodarstawami. Zastosowanie
osadników do podczyszczania wód poprodukcyjnych nie spowodowało redukcji liczebności bakterii lekoopornych w wodach rzecznych. Ponadto od 40 do 55% izolatów charakteryzowało się MIC>256µg/ml tetracykliny, norfloksacyny i cefatoksymu co wpływało na
wzrost ryzyka infekcyjnego dla ludzi, ryb i innych organizmów wodnych.

e-mail: iwonag@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rzeka, woda, akwakultura, bakterie, antybiotykoporność
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WPŁYW WZRASTAJĄCEGO STĘŻENIA BIOGENÓW NA DYNAMIKĘ
ZMIAN BIORÓŻNORODNOŚCI MIKROBIOCENOZ STAWOWYCH
W SYSTEMACH INTENSYWNO-EKSTENSYWNEJ PRODUKCJI
RYBACKIEJ
Agata Karło1, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska1, Maciej Pilarczyk2,
Joanna Surmacz-Górska1

1

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska w Gliwicach

2

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

Zaletą zintegrowanych intensywno-ekstensywnych systemów produkcji rybackiej
jest, poza poziomem intensyfikacji produkcji, możliwość retencjonowania substancji odpadowych pochodzących z etapu intensywnego, wewnątrz systemu. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie presji produkcji intensywnej na środowisko naturalne. W takich
systemach wysoki ładunek biogenów zrzucanych do podsystemu ekstensywnego niesie
jednak ryzyko zaburzenia równowagi biologicznej w całym systemie produkcyjnym, powodując tym samym problemy natury ekologicznej oraz ekonomicznej. Wysoka retencja związków biogennych wpływa na zmiany różnorodności mikrobiocenoz stawowych,
odpowiedzialnych za zachowanie homeostazy środowiska wodnego. Wśród nich bardzo
ważną rolę pełnią bakterie i mikroglony, których funkcją jest produkcja materii pierwotnej
oraz rozkład związków organicznych, a tym samym zamknięcie obiegu biogeochemicznego pierwiastków. Wysokie stężenia biogenów mogą negatywnie wpłynąć na strukturę
genotypową tych biocenoz, co będzie wiązało się ze spadkiem efektywności pracy całego
ekosystemu i ogólnej kondycji stawu. Aby uniknąć problemów z efektywnością produkcyjną ekosystemów z wysokim stężeniem biogenów wskazany jest stały monitoring składu jakościowego mikrobiocenoz. Dlatego też celem badań było określenie wpływu wzrastającego stężenia biogenów – zwłaszcza związków azotu i fosforu na bioróżnorodność
biocenozy bakteryjnej oraz mikroglonowej, zasiedlającej stawy rybne. Próbki do analiz
pobierane były z dwóch zintegrowanych, intensywno-ekstensywnych systemów hodowlanych, zróżnicowanych pod względem obciążenia ładunkami organicznych związków
azotu i fosforu. Dodatkowo, obciążenie obu systemów systematycznie wzrastało w czasie
eksperymentu. Podczas sezonu wegetacyjnego w systemach monitorowano warunki fizyko-chemiczne i skład jakościowy interesujących mikrobiocenoz. Do analizy bioróżnorodności wykorzystano technikę PCR-DGGE. Wyniki badań wstępnych pokazują, że istnieje zależność pomiędzy ładunkiem związków biogennych, różnorodnością określoną
poprzez Indeks Shannon’a-Wiener’a oraz ogólną kondycją systemów stawowych.
e-mail: agata.karlo@polsl.pl
e-mail: maciej.pilarczyk@golysz.pan.pl
Słowa kluczowe: zintegrowany intensywno-ekstensywny system produkcji rybackiej, PCR-DGGE, bakterie, mikroglony
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OPTYMALIZACJA ROZRODU BRZANY (Barbus barbus L.)
W WARUNKACH KONTROLOWANYCH
Joanna Nowosad1, Dariusz Kucharczyk1, Katarzyna Targońska1, Maria Biłas1,
Rafał Chwaluczyk2

1

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

1

Ośrodek Zarybieniowy w Czarcim Jarze

Celem pracy była optymalizacja sztucznego rozrodu brzany (Barbus barbus L.),
z uwzględnieniem manipulacji termicznej i stymulacji hormonalnej. Brzana jest jednym z najcenniejszych gatunków karpiowatych ryb reofilnych, zarówno pod względem
wędkarskim jak i ekologicznym. Produkcja materiału zarybieniowego brzany wymaga
kompleksowego opracowania technologii rozrodu oraz podchowu larw. Rozród brzany
w warunkach kontrolowanych sprawia wciąż wiele trudności, a głównym problemem jest
wywołanie owulacji u samic, gdyż odsetek owulujących samic wynosi poniżej 10%. Jednym ze sposobów optymalizacji jest używanie do rozrodu ryb hodowlanych o różnym
stopniu udomowienia, u których owulacja wynosi średnio 50%. Jednak i ta metoda wymaga dopracowania. Dotychczas, nie opracowano efektywnej metody stymulacji warunkami
środowiskowymi, aby otrzymać powtarzalne wyniki i wysoki odsetek owulujących samic.
Niniejsze badania prowadzono na rybach hodowlanych w warunkach kontrolowanych
(generacja F4). W pierwszym doświadczeniu badano wpływ stymulacji warunkami termicznymi na odsetek owulujących samic i przeżywalność embrionów. Po wyznaczeniu optymalnych warunków stymulacji termicznej w rozrodzie brzany, przeprowadzono drugi eksperyment, w którym badano skuteczność czterech wybranych preparatów hormonalnych
(CPH, hCG, Ovaprim oraz Ovopel) na efektywność rozrodu. Jako najbardziej optymalną
uznano stymulację termiczną trwającą 60 dni. Spośród testowanych preparatów hormonalnych jako najlepsze uznano CPH i Ovaprim. Po zastosowaniu tych preparatów odsetek
owulacji wyniósł 90 – 100% (90% samic oddało ikrę bardzo dobrej jakości biologicznej),
a przeżywalność embrionów uzyskano na poziomie 90%. Otrzymane wyniki wykazały,
iż przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiedniej stymulacji termicznej i hormonalnej
można uzyskać zadowalające parametry rozrodu brzany w warunkach kontrolowanych.

e-mail: nowosad.joanna@gmail.com
Słowa kluczowe: brzana, owulacja, przeżywalność embrionów, stymulacja hormonalna
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PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
STOSOWANYCH W AKWARYSTYCE
Barbara Kociołek1,2, Katarzyna Ślipko1,2, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska1

1

Katedra Biotechnologii Środowiskowej, wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska
w Gliwicach

2

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów przy Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska w Gliwicach

Choroby ryb akwariowych stanową częsty problem, szczególnie w hodowlach u początkujących akwarystów. Wynika to najczęściej z niewiedzy dotyczącej pielęgnacji hodowanych gatunków ryb o określonych wymaganiach środowiskowych, do których należą:
temperatura wody, skład chemiczny i pH wody, czy typ stosowanego pokarmu. Nieodpowiednio pielęgnowane ryby nie tylko gorzej się rozwijają, ale również mają osłabiony
układ odpornościowy, a co za tym idzie, często zapadają na choroby bakteryjne, grzybicze czy wirusowe. W warunkach sztucznej hodowli, jaką tworzy się w ekosystemie akwariowym, nawet powszechnie występujące w wodzie bakterie z rodzajów Aeromonas czy
Pseudomonas mogą stać się groźnymi patogenami ryb. Do chorób bakteryjnych, atakujących ryby akwariowe należą m.in. mykobakterioza, flawobakterioza czy posocznica. Na
rynku dostępna jest szeroka gama środków dezynfekcyjnych do akwariów, zawierających
różne substancje czynne. Ich efektywność nie jest jednak taka sama. Dlatego też celem
tego projektu było porównanie bakteriobójczego działania czterech preparatów dezynfekcyjnych do wody akwariowej, zawierających jako substancję czynną: chloraminę (Chloramina firmy Tropical), aktywny chlor (Activchlor firmy Zoolek), formaldehyd (Abioseptyna
firmy Tropical) i jony miedzi (Cuprisol firmy Zoolek). Roztwory dezynfekcyjne przygotowano zgodnie z instrukcją producentów. Do badań użyto wody akwariowej z 4 zbiorników akwariowych. Wpływ bakteriobójczy wybranych preparatów badano w stosunku do
bakterii psychrofilnych na podłożu bulionowym stałym, bakterii z grupy coli na podłożu endo z laktozą oraz bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych, w szczególności
bakterii chorobotwórczych, na podłożu agarowym z wyciągiem mózgowo-sercowym. Po
wysianiu bakterii na płytki bulionowe, endo i agarowe z wyciągiem mózgowo-sercowym
inkubowano je odpowiednio: 48-72 godziny w temperaturze 20°C, 24 godziny w temperaturze 37°C oraz 24-48 godzin w temperaturze 37°C. W eksperymencie wykazano, że
zarówno przy niskim, jak i wysokim zanieczyszczeniu bakteryjnym w próbce najwyższy
stopień bakteriobójczości w stosunku do bakterii chorobotwórczych i kałowych posiada
chloramina i aktywny chlor. Słabsze działanie wykazują jony miedzi, natomiast najsłabiej
działa formaldehyd. Wykazano również, że wszystkie użyte preparaty wykazują stosunkowo słabe działanie bójcze w stosunku do bakterii psychrofilnych.
e-mail: aleksandra.ziembinska-buczynska@polsl.pl
Słowa kluczowe: środki dezynfekcyjne, woda akwariowa, chloramina, chlor aktywny, formaldehyd,
jony miedzi
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OCENA WPŁYWU GOSPODARSTW HODOWLI RYB NA JAKOŚĆ
ŚRODOWISKA ODBIORNIKA WÓD POHODOWLANYCH
Izabela Jabłońska-Barna1, Agata Rychter2, Mariusz Szmyt3

1

Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Instytut Politechniczny, Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

3

Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Według danych literaturowych do wyprodukowania 100 Mg ryb rocznie potrzeba od
0,1 do 0,15 m3 wody s-1 (średnio 10 tyś. m3d-1). Pomimo optymalizacji zabiegów hodowlanych i wprowadzenie do gospodarstwa urządzeń podczyszczających, wody poprodukcyjne mogą wpływać na jakość środowiska odbiornika.
Celem badań była ocena oddziaływania gospodarstwa hodowli ryb łososiowatych
na jakość wód odbiornika po zastosowaniu zabiegów ograniczających odpływających
ilości biogenów do cieku, opartych na procesie sedymentacji wspomaganej roślinnością wodna.
Oceny dokonano na podstawie wartości indeksu biotycznego BMWP-PL oraz wskaźnika różnorodności biologicznej Margalefa analizując skład taksonomiczny i liczebność
makrofauny odbiornika. Badania przeprowadzono na 3 stanowiskach badawczych, z których pierwsze było zlokalizowane powyżej miejsca zrzutu a 2 poniżej, odpowiednio w odległości 50 i 500 metrów.
Uzyskane wyniki świadczą o istotnym wpływie zrzutu wód pohodowlanych na jakość środowiska wodnego odbiornika. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zrzutu nastąpiło pogorszenie jakości wód o 2 klasy. Jednakże w badanym cieku procesy samooczyszczania się wód przebiegają bardzo sprawnie i obniżenie jakość środowiska ma jedynie
charakter lokalny. W odległości ok. 500 m od miejsca zrzutu jakość wód klasyfikowana
była ponownie w I klasie.

e-mail: ijpb@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: chów ryb łososiowatych, wody pohodowlane, BMWP-PL.
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analiza dynamiki związków biogennych podczas
uruchamiania obiegów ras w środowisku wody słodkiej
i zasolonej
Mateusz Sikora, Dariusz Kucharczyk, Roman Kujawa, Katarzyna Targońska,
Daniel Żarski, Radosław Król, Sławomir Krejszeff

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Podczas pracy obiegu akwakulturowego pracującego w zamkniętym systemie przepływu wody (RAS) bardzo ważne jest monitorowanie jego pracy, szczególnie pod kątem
związków toksycznych dla ryb lub uciążliwych dla środowiska naturalnego. W niniejszej
badaniach celem pracy była analiza związków biogennych w eksperymentalnym obiegu RAS pracujących z użyciem wody słodkiej oraz podczas podnoszenia zasolenia i pracy
z wodą morską (zasolenie 3,5%). W skład eksperymentalnego obiegu wchodziły zbiorniki
retencyjne dolny i górny, o pojemności 1m3 oraz zbiornik podchowy. Obieg był wyposażony w urządzenia umożliwiające utrzymanie właściwej temperatury, czyli urządzenia
do schładzania i ogrzewania wody. Obieg wyposażony był także w lampę UV o mocy
30 W i posiadał zamontowany filtr biologiczny. Obieg był testowany pod kątem dynamiki związków biogennych pojawiających się podczas pracy obiegu z rybami (węgorz)
w wodzie słodkiej a następnie słonej. Zauważono wyraźne różnice w dynamice związków
biogennych, szczególnie azotowych podczas pracy obiegów ze słodką i słoną wodą. Poszczególne związki azotowe, pojawiające się w sekwencji azot amonowy, azot azotynowy
i azot azotanowy, w wodzie słonej pojawią się znacznie później i dynamika przemian jest
znacznie spowolniona w porównaniu do wody słodkiej. Oznacza to, że w przypadku planowania podchowu lub przetrzymywania ryb w wodzie słonej, należy przygotować obieg
znacznie wcześniej, niż ma to miejsce przy uruchamianiu obiegów do pracy w wodzie
słodkiej.

e-mail: sikora0404@gmail.com
Słowa kluczowe: akwakultura, inżynieria akwakultury, RAS, związki biogenne, woda słodka i słona
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ANALIZA WSKAŹNIKÓW HODOWLANO – UŻYTKOWYCH HODOWLI
PSTRĄGA TĘCZOWEGO Oncorhynchus mykiss (WALBAUM 1792)
Z 6 GOSPODARSTWACH RYBACKICH
Anna M. Wiśniewska1, Józef Szarek2, Janusz Guziur3, Krzysztof Goryczko4,
Krystyna Skibniewska5, Stefan Dobosz4, Elżbieta Terech-Majewska6
1

Katera Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza
w Olsztynie

5

Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6

Katedra Epizootiologii

Prezentowane badania prowadzono w sześciu obiektach hodowli pstrąga; trzech
tradycyjnych (OOH) i trzech w których wykorzystywano technologię recyrkulacji wody
(RAS). Badania obejmowały badania biometryczne ciała pstrągów oraz wyliczenia następujących parametrów: zużycie paszy na l kg przyrostu ryb, przyrost jednostki (g/sztukę)
w sezonie, wskaźnik odżywienia według Fultona. Dla wymienionych parametrów wykonano analizy statystyczne i zestawienia zbiorcze podsumowujące parametry biometryczne - długość całkowita ciała Long. tot (cm) i masa ciała W (g), wartość rzeźna ryb (w g oraz
% masy ciała W), przeżywalność obsad ryb (P %).
Odnotowano wysoką powtarzalność uzyskiwanych parametrów, szczególnie w hodowlach typu RAS (np. dla parametru Lc wartości testu Kruskala-Wallisa: H (5, N = 240) =
67,74048 p =0,0000). Finalne zagęszczenie ryb (kg/m3) w stawach i basenach podczas ich
końcowego odłowu w gospodarstwach z intensywną technologią tuczu (RAS) było średnio dwu i półkrotnie większe, aniżeli w gospodarstwach z ekstensywną technologią chowu
OOH. Oszacowany współczynnik pokarmowy FCR w obu technologiach był bardzo podobny (różnice statystyczne nieistotne, gdzie p=0,9026) i osiągnął wartości średnie na poziomie 1,1 w technologii ekstensywnej (OOH) i 1,05 - w technologii RAS. Podczas końcowego okresu tuczu w obu stosowanych technologiach zanotowano wysoką przeżywalność
obsad ryb, gospodarstwa z technologią OOH osiągnęły przeżywalność ryb na poziomie
ponad 96% statystycznie istotnie różną (p = 0,0001) od wyników uzyskanych w technologii RAS, gdzie średnia przeżywalność ryb wynosiła P = 91 %. Relatywny wskaźnik wartości
rzeźnej ryb (%) w obu grupach technologicznych był statystycznie zbliżony i dla grupy ekstensywnej OOH wyniósł średnio 86,29% (84,8 – 87,8%), zaś w grupie intensywnej RAS był
nieznacznie niższy: średnio 85,32% (83,9–86,6%), przy jednoczesnym braku statystycznego
zróżnicowania tego wskaźnika dla obu badanych sortymentów pstrągów S i D.
Badania wykonano w ramach projektu „Testowanie technologii produkcji pstrąga
stosowanych w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009”.
e-mail: dariama@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: technologia chowu pstrąga tęczowego, wskaźniki hodowlane, FCR, współczynnik
Fultona

Sesja Plakatowa 2: Żywienie ryb i jakość surowca w akwakulturze

57

OKREŚLENIE OPTYMALNEGO MOMENTU ZAMIANY POKARMOWEJ
U LARW KARPIA, CYPRINUS CARPIO L., W WARUNKACH
LABORATORYJNYCH
Beata Łączyńska, Daniel Żarski, Joanna Nowosad, Katarzyna Palińska-Żarska,
Maria Biłas, Sławomir Krejszeff, Dariusz Kucharczyk

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem pracy było określenie optymalnego momentu zamiany pokarmowej u larw
karpia Cyprinus carpio (L.), karmionych żywym pokarmem w warunkach laboratoryjnych.
Larwy pozyskane w wyniku sztucznego tarła (o masie początkowej 2,70 ± 0,45 mg i długości całkowitej 7,09 ± 0,20 mm) podchowywane były w akwakulturowych systemach zamkniętych przez 25 dni. Podchów eksperymentalny rozpoczęto 3 dni po wykluciu. Larwy
obsadzono w zagęszczeniu 50 osobników na zbiornik o pojemności 1L. Początkowo larwy
karpia karmiono świeżo wyklutymi naupliusami Artemia sp., a następnie żywy pokarm zamieniono na pasze komponowane, odpowiednio w 10, 15 i 20 dniu eksperymentu. Larwy
karmiono trzy razy dziennie. Optymalna dawka pokarmu wynosiła 9% biomasy na dobę,
w przeliczeniu na suchą masę pokarmu. Dzienny przyrost biomasy przyjęto na poziomie
15%. Całkowitą długość (TL) oraz masę ciała (WBW) określono w kolejnych dniach zamiany pokarmowej, a także w ostatnim dniu eksperymentu. Określono również specyficzny
współczynnik wzrostu (SGR), współczynnik kondycji (K), czy też przeżywalność. Ponadto
dokonano oceny stopnia zaawansowania przewodu pokarmowego na podstawie histologicznej analizy wysokości enterocytów. Największą wysokość enterocytów w dniu zamiany pokarmowej, jak i w ostatnim dniu eksperymentu zanotowano w grupie F20. Największe TL (40,02 ± 2,15 mm) i WBW (988,82 ± 153,40 mg) odnotowano również w tej grupie.
Z kolei najwyższym współczynnikiem kondycji charakteryzowały się osobniki z grupy
F10 (1,67 ± 0,01). Specyficzny współczynnik wzrostu dla poszczególnych grup przedstawiał się następująco (F10, 20,97 ± 0,90; F15, 22,50 ± 0,73 i F20, 23,63 ± 0,39). Uzyskane wyniki wskazują, że larwy karpia muszą być karmione żywym pokarmem przez okres 20 dni.

e-mail: beatalaczynska@op.pl
Słowa kluczowe: karp, zamiana pokarmu, warunki laboratoryjne
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CHARAKTERYSTYKA GENETYCZNA SUMA EUROPEJSKIEGO,
Silurus glanis (L.) Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY WYBRANYCH
MARKERÓW MIKROSATELITARNEGO DNA
Marcin Kuciński, Anna Krzyśków, Dorota Fopp-Bayat

Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Praca prezentuje charakterystykę genetyczną suma europejskiego pochodzącego
z Gospodarstwa Rybackiego Wąsosze, podchowywanego w warunkach kontrolowanych.
Analizę genetyczną badanego gatunku przeprowadzono przy zastosowaniu pięciu fragmentów mikrosatelitarnego DNA (Sgl-325, Sgl-310, Sgl-5f, Sgl-140a, Sgl-7159). W obrębie
wszystkich pięciu badanych loci zaobserwowano polimorfizm. Długość poszczególnych
alleli w odniesieniu do każdego z locus wahała się między 118 a 254 par zasad (pz). Liczba
obserwowanych alleli we wszystkich analizowanych loci wynosiła od trzech do czterech
alleli, przyjmując średnią wartość 3.4. Największą różnorodność genetyczną obserwowano w loci: Sgl-310 i Sgl-325 dla których zidentyfikowano 4 allele. Heterozygotyczność obserwowana (Ho) w badanych loci przyjmowała wartości pomiędzy 0.750 a 1.000. Wskaźnik
heterozygotyczności oczekiwanej (He) przyjmował wartości od 0.537 do 0.645. Zastosowany test równowagi Hardego-Weinberga wykazał, iż istotne statystycznie różnice pomiędzy Ho a He wystąpiły w przypadku trzech badanych loci (Sgl-5f, Sgl-140a, Sgl-7159),
u których obserwowano nadmiar heterozygot. Badana grupa ryb charakteryzowała się
relatywnie umiarkowanym poziomem zróżnicowania genetycznego. Wskaźniki zróżnicowania genetycznego (D) oraz wskaźnik bioróżnorodności Shannona-Wienera (I) przyjmowały wartości 0.525-0,639 oraz 0.693-1.136, odpowiednio. Natomiast, wskaźnik inbredu
(Fis) wahał się pomiędzy -0.208 a -0,905, przyjmując średnią wartość na poziomie -0.571,
jednocześnie wskazując na nadmiar heterozygot w badanej grupie ryb. Obserwowana
wartość indeksu Garza-Williamsona w badanej grupie ryb była niska (154 - 0.364), co może
być związane z wystąpieniem w przeszłości efektu wąskiego gardła lub efektu założyciela.

e-mail: marcin_kucinski1@o2.pl
Słowa kluczowe: sum europejski, mikrosatelitarny DNA, zmienność genetyczna.
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WARTOŚĆ UŻYTKOWA I SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA SUMÓW
AFRYKAŃSKICH (Clarias gariepinus) W ZALEŻNOŚCI OD
PŁCI RYB
Iwona Chwastowska-Siwiecka1, Natalia Skiepko1, Janusz F. Pomianowski2,
Marlena Baryczka3, Eliza Golc3

1

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

2

Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3

Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych, Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa
Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem pracy była ocena wartości użytkowej sumów afrykańskich (Clarias gariepinus)
i składu chemicznego ich mięsa w zależności od płci. Badaniami objęto 20 ryb o masie
około 1 kg, wieku <1 roku, z reprezentacją płci 1:1, utrzymywane w systemie intensywnym
(chów basenowy). Przyżyciowo określono masę ryb, a także długość całkowitą, długość
ciała i boczną głowy. Dodatkowo zmierzono wysokość głowy, najmniejszą i największą wysokość oraz szerokość ciała. Po uśmierceniu sumów, ważono tuszki i poszczególne części
ciała ryb (głowę, wnętrzności, płetwy, skórę, szkielet i filety) przy użyciu wagi elektronicznej. Pozyskane filety bez skóry w ilości 20 szt. (lewych) wychłodzono w czasie 24 h do temp.
4±1°C i poddano analizie określającej skład chemiczny oraz wartość energetyczną mięsa.
Uzyskane wyniki pomiarów morfometrycznych wykazały, że samce w stosunku do
samic były zdecydowanie (p≤0,01) większe pod względem długości całkowitej (o 3,67 cm)
oraz mierzonej bez głowy i płetwy ogonowej (o 2,51 cm). Jednocześnie charakteryzowały
się one statystycznie wyższą wartością długości bocznej głowy i wysokości ciała określoną
w najmniejszym punkcie, wynoszącą odpowiednio: 12,45 i 4,09 cm. Natomiast wysokość
głowy, szerokość ciała oraz największa wysokość ciała kształtowały się na podobnym poziomie u obu płci. Porównując sumy stwierdzono, że osobniki żeńskie odznaczały się mniejszą
(p≤0,01) masą ciała (o 109,20 g), wydajnością tuszki (o 4,59%) i filetów bez skóry (o 2,87%).
Ponadto w stosunku do całkowitej masy ryby, cechowały się one niższym udziałem procentowym głowy (25,28%), płetw (4,10%) oraz szkieletu (7,51%), co zostało potwierdzone
statystycznie. Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnego wpływu płci na
wartość energetyczną i zawartość składników chemicznych mięsa sumów afrykańskich,
z wyjątkiem popiołu surowego, który były istotnie wyższy u samic i wynosił 1,13%.

e-mail: iwona.chwastowska@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: sum afrykański, płeć, wartość użytkowa, filety, skład chemiczny
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PORÓWNANIE WZROSTU I PRZEŻYWALNOŚCI WYLĘGU TROCI
I ŁOSOSIA ATLANTYCKIEGO PODCHOWANEGO NA ŻYWYM
ZOOPLANKTONIE, ŻYWYCH LARWACH RYB I NA PASZY
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Iwona Goździk

Katedra Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński

Eksperyment został przeprowadzony w zamkniętym obiegu recyrkulacyjnym Katedry Zoologii Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Do basenów podchowowych wprowadzono 16-dniowe larwy troci wędrownej i 17-dniowe larwy łososia atlantyckiego.
Larwy zostały pozyskane z wylęgarni Polskiego Związku Wędkarskiego w Goleniowie.
Pierwszy pokarm podano po zresorbowaniu przez larwy około 2/3 zawartości pęcherzyka żółtkowego i po zaobserwowaniu obecności pierwszych ryb przy powierzchni wody.
Podchów trwał 10 tygodni. Podchów prowadzony był w trzech wariantach doświadczalnych: A – larwy karmione żywym zooplanktonem, B – larwy karmione larwami ryb – nektonem oraz C – larwy karmione starterem. Najlepsze przyrosty uzyskano na paszy, której
wartość pokarmowa była największa, czego się spodziewano. Interesującym jest fakt, że
w pierwszych dwóch tygodniach u łososia, a w pierwszych czterech tygodniach u troci
najlepszym pokarmem był zooplankton, co jest istotne przy podchowie ryb z zamiarem
wsiedlania ich do cieków naturalnych. Pokarm w postaci nektonu okazał się najmniej efektywny. Łosoś uzyskał lepsze wyniki wzrostu i przeżywalności niż troć w każdym wariancie,
co sugeruje, że wcześniej i efektywniej pobierał pokarm. Na podstawie wyników podchowu przedstawionych w niniejszej pracy można stwierdzić, że dla obu gatunków ważnym
elementem decydującym o wzroście podchowywanych ryb na żywym pokarmie jest ruch
i czas utrzymywania się ofiary w toni wody.

e-mail: czerniawski@univ.szczecin.pl
Słowa kluczowe: podchów wylęgu, łosoś atlantycki, troć, żywy pokarm
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Możliwości wykorzystania koncentratu (PX) z lucerny
(Medicago sativa) jako alternatywnego źródła
białkA przy podchowie narybku pstrąga tęczowego
(Oncorhynchus mykiss)
Jacek Rechulicz1, Eugeniusz Grela2, Olav Nielsen Rydholm3

1

Pracownia Rybactwa, Katedra Hydrobiologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3

Em-Lax AB, Grevgatan 9, SE-593 32 Västervik, Szwecja

Rosnące zapotrzebowanie na białko w żywieniu ryb prowadzi do poszukiwania
różnych alternatywnych jego źródeł. W ostatnich latach na rynku dostępny jest koncentrat białkowo-ksantofilowy (PX) z lucerny (Medicago sativa) zawierający około 55% białka
ogólnego i ponad 1200 mg ksantofili w 1 kg preparatu. Ryby charakteryzują się znacznym
zapotrzebowaniem białkowym, stąd koncentraty z lucerny mogą w pewnym procencie
zastąpić białka pochodzenia zwierzęcego w paszach dla ryb. Celem eksperymentu było
ustalenie wpływu dodatku koncentratu z lucerny (PX) do paszy komercyjnej na wybrane
parametry wzrostu narybku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).
Eksperyment żywieniowy przeprowadzono w dwóch powtórzeniach na narybku
pstrąga tęczowego w okresie 42 dni w gospodarstwie Em-Lax AB (Grevgatan 9, 593-32 Vastervik, Szwecja). Ryby w basenach kontrolnych żywiono paszą komercyjną a w basenach
doświadczalnych paszą z 5% dodatkiem PX. Raz na tydzień losowo odławiano po kilkadziesiąt osobników ze wszystkich basenów i mierzono ich długość całkowitą (lt), długość
ciała (lc) oraz masę ciała (w). Określono wzrost długości całkowitej, masy ciała, średnie
przyrosty narybku oraz kondycję i SGR w okresie doświadczenia.
Początkowa średnia długość całkowita pstrągów wynosiła 7,9 cm (±0,2) a masa ciała
około 7 g (±0,1). Po okresie 6 tygodni grupa ryb żywiona paszą z dodatkiem lucerny (PX)
zwiększyła swoją długość o 1,75 cm (średnio 0,44cm tydzień-1), natomiast grupa kontrolna
o 1,49 cm (średnio 0,37 cm tydzień-1). Wyższy średni tygodniowy przyrost masy ciała charakteryzował także grupę ryb żywionych paszą z dodatkiem PX (średnio 1,16 g tydzień-1).
Obliczony wskaźnik SGR osiągnął wartość 1,09% dla grupy PX+ oraz 0,99% dla grupy kontrolnej. Współczynniki kondycji wyliczone dla ryb z obu grup żywieniowych były
porównywalne, ale nieco większą jego wartość odnotowano dla ryb z grupy kontrolnej,
średnio K= 1,79±0,06.

e-mail: jacek.rechulicz@up.lublin.pl
Słowa kluczowe: pstrąg tęczowy, lucerna, wzrost narybku
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WYKORZYSTANIE METODY BIOENKAPSULACJI NAUPLIUSÓW
SOLOWCA (Artemia) W ŻYWIENIU LARW RYB W WARUNKACH
KONTROLOWANEGO ŚRODOWISKA (STUDIUM PRZEGLĄDOWE)
Marina Chepurkina1, Ekaterina Novikava1, Jan Kouřil2
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GOSRYBCENTR, Tyumeń, Ruská federace

2

Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury, České Budějovice, Česká
republika

Pomimo znaczącego postępu w rozwoju produkcji pasz starterowych służących
przemysłowemu podchowowi wielu komercyjnych gatunków ryb, wciąż w wielu przypadkach biologiczne uwarunkowania wielu cennych gospodarczo gatunków zmuszają
do stosowania w pierwszym etapie żywienia larw pokarmu żywego.
Z wielu powodów do tych celów przydatne i stosowane były naupliusy artemii . Miały na to wpływ: ich dostępność, optymalna wielkość naupliusów, atrakcyjność dla larw
z powodu ich aktywnego poruszania się w wodzie, możliwości przechowywania cyst,
krótki okres inkubacji przed rozpoczęciem karmienia oraz minimalne możliwości przenoszenia chorób.
Pewną niedogodnością wykorzystania naupliusów artemii jest niewystarczająca zawartość niektórych składników odżywczych (zwłaszcza lipidów). Ten problem można zminimalizować za pomocą tzw. bioenkapsulacji, polegającej na wzbogacaniu naupliusów
solowca w różnego rodzaju substancje, a następnie ich dalszym wykorzystywaniu w trakcie pierwszych dni intensywnego podchowu larw jako pełnowartościowy żywy pokarm.
Bioenkapsulacja polega na przetrzymywaniu wyklutych naupliusów solowca przez
okres od kilku do maksymalnie 24 godzin, w specjalnych inkubatorach w środowisku wodnym zawierającym specyficzne substancje czynne. Te substancje poprzez przewód pokarmowy są absorbowane przez ciało solowca stanowiąc w efekcie składnik diety larw ryb.
W ten sposób podchowywane larwy za pośrednictwem żywego pokarmu przyjmują
związki niezbędne do dalszego prawidłowego rozwoju. Do wzbogacania naupliusów artemii najczęściej wykorzystuje się naturalne i komercyjne emulsje lipidów.
Ze względu na ryzyko autooksydacji lipidów, emulsja musi zawierać dostatecznie czynny antyoksydant (przeciwutleniacz), bądź też należy koniecznie skracać czas
bioenkapsulacji.
Autorzy niniejszego studium przeglądowego w swoich dotąd zrealizowanych eksperymentach z zastosowanie bioenkapsulacji u narybku kilku gatunków ryb (jesiotry - Acipenser
ruthenus, A. baerii, A. gueldenstadtii oraz sandacz - Sander lucioperca) potwierdzili pozytywne
wyniki metody z zastosowaniem bioenkapsulacji, opublikowane przez innych autorów.
e-mail: marinachep@yandex.ru
e-mail: kouril@frov.jcu.cz
Słowa kluczowe: żywienie larw ryb, naupliusy solowca (Artemia), bioenkapsulacia, metody wzbogacenia, jesiotry, sandacz
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VYUŽITÍ METODY BIOENKAPSULACE NAUPLIÍ SOLOWCA
(r. Artemia) PŘI KRMENÍ LAREV RYB V KONTROLOVANÝCH
PODMÍNKÁCH PROSTŘEDÍ (PŘEHLEDOVÁ STUDIE)
Marina Chepurkina1, Ekaterina Novikava1, Jan Kouřil2

1

GOSRYBCENTR, Tyumeń, Ruská federace

2

Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury, České Budějovice, Česká
republika

I přes významné pokroky ve vývoji startérových krmiv pro různé druhy komerčně
odchovávaných druhů ryb není pro larvy některých chovaných druhů ryb tento postup
dostatečně vhodný a pro jejich počáteční odchov je nutno používat živá krmiva.
Z řady důvodů se pro tyto účely vhodné používat nauplie žábronožky (pro jejich
dostupnost, optimální velikost nauplií, atraktivitu nauplií pro larvy ryb vzhledem k jejich
pohybu ve vodě, možnost uchovávání cyst a jejich krátkou doba inkubace před zahájením
krmení, minimalizaci přenosu původců chorob).
Určitým nedostatkem použití nauplií žábronožek jsou méně vhodné poměry obsahu některých nutričních komponentů (zejména spektrum lipidů). Tento problém je
možno kompenzovat pomocí metody bioenkapsulace, jež spočívá v obohacování nauplií
žábronožky, kultivovaných jako živé krmivo a jejich následném používání k intenzivnímu
odkrmu plůdku v prvních dnech příjmu potravy.
Nauplie žábronožky, jsou po vylíhnutí, po dobu několika hodin až 1 dne přechovávány na líhni ve vodním prostředí s obsahem specificky účinných látek, které prostřednictvím
svého trávicího traktu absorbují do svého těla a následně jsou použity ke krmení plůdku.
Odchovávaný plůdek takto prostřednictvím živé potravy přijme látky důležité pro
svůj vývoj. K obohacení nauplií žábronožky se nejčastěji využívá přírodních i komerčních
emulzí lipidů.
Vzhledem k riziku autooxidace lipidů, musí být emulze obsahovat dostatečně účinný
antioxidant nebo je nutno redukovat délku doby bioenkapsulaci.
Autoři přehledové studie ve svých doposud realizovaných experimentech s použitím bioenkapsulovaných nauplií žábronožky u plůdku několika druhů ryb (Acipenser ruthenus, A. baerii, A. gueldenstadtii a Sander lucioperca) potvrdili pozitivní výsledky použití
metody bioenkapsulace, publikovaných dalšími autory.

e-mail: marinachep@yandex.ru
e-mail: kouril@frov.jcu.cz
Słowa kluczowe: żywienie larw ryb, naupliusy solowca (Artemia), bioenkapsulacja, metody wzbogacenia, jesiotry, sandacz
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WPŁYW MASY i DŁUGOŚCI CIAŁA NA ZAWARTOŚĆ RTĘCI
I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W TKANKACH WĘGORZA,
Anguilla anguilla (L.)
Joanna Łuczyńska¹, Elżbieta Tońska¹, Joanna Nowosad2, Maria Biłas2,
Dariusz Kucharczyk2
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Celem pracy było określenie wpływu masy i długości ciała samic węgorzy na zawartość rtęci i profil kwasów tłuszczowych lipidów mięśni i jajników (n=13). Ryby pochodziły
z jezior Warmii (północno-wschodnia Polska). Rtęć oznaczono metodą AAS w analizatorze
DMA-80, który wykorzystuje termiczną dekompozycję związków rtęci w piecu w atmosferze tlenu i amalgamację. Tłuszcz wyodrębniono zmodyfikowaną metodą Folcha. Estry metylowe kwasów tłuszczowych przygotowano według zmodyfikowanej metody Peiskera.
Rozdział i oznaczanie kwasów tłuszczowych prowadzono z zastosowaniem aparatu 7890A
Agilent Technologies z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Mięśnie węgorza
(0,417 mg/kg) cechowały się istotnie wyższą zawartością rtęci aniżeli jajniki (0,037 mg/kg)
(P ≤ 0,05). Stwierdzono dodatni współczynnik korelacji (P ≤ 0,05) między stężeniem Hg
w mięśniach a masą ciała ryb (r = 0,576, P ≤ 0,05). Współczynnik korelacji pomiędzy masą
i długością ryb a koncentracją tego pierwiastka w jajnikach wynosił r = 0,128 i 0,175, zaś
między długością ciała a zawartością rtęci w mięśniach odpowiednio r = 0,175. Lipidy jajników zawierały istotnie większe ilości kwasu C20:5 EPA (2,87%), C22:6 DHA (7,79%), Σ n-3
PUFA (17,43%) i Σ n-6 PUFA (9,37%) w porównaniu z lipidami mięśni węgorzy (2,33, 4,68,
13,82 i 8,00%, odpowiednio) (P ≤ 0,05). Stosunek n-3/n-6 w tkance mięśniowej i jajnikach
wynosił 1,78 i 1,90 (P > 0,05). Zawartość C20:5 EPA, C22:6 DHA, Σ n-3 PUFA i Σ n-6 PUFA
w jajnikach ryb zmniejszała się wraz ze wzrostem masy i długości ciała, ale była istotnie
statystycznie skorelowana jedynie w przypadku Σ n-6 PUFA (r = -0,609, P ≤ 0,05). Ujemny
współczynnik korelacji odnotowano również pomiędzy Σ n-6 PUFA w mięśniach a wielkością ryb oraz C20:5 EPA w tkance mięśniowej a długością ciała (P > 0,05). W pozostałych
przypadkach stwierdzono odwrotną prawidłowość, przy czym korelacja nie była istotna
statystycznie (P > 0,05). W miarę wzrostu masy i długości ciała węgorzy wzrastał również
stosunek n-3/n-6, przy czym istotna statystycznie korelacja występowała jedynie pomiędzy n-3/n-6 w mięśniach ryb a masą ciała (0,596, P ≤ 0,05).

e-mail: jlucz@uwm.edu.pl
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WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW WODY NA STAN ZDROWOTNY
RYB W OBIEGACH RECYRKULACYJNYCH
Joanna Pajdak1, Elżbieta Terech-Majewska1, Patrycja Schulz2, Karolina Grabowska1 ,
Andrzej K. Siwicki3

1

Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

2

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3

Zakład Patologii i Immunologii Ryb, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Woda jako środowisko życia jest trudne, nawet dla organizmów wodnych. Wiąże się
to głównie ze zmiennością parametrów fizykochemicznych. W naturalnych zbiornikach
parametry wykazują nieznaczne wahania, bardzo uzależnione od warunków mikro- i makro- klimatycznych. Do tych zmian, które na ogół są stopniowe, ryby także stopniowo
mogą się przystosować. W obiegach recyrkulacyjnych ryby są odcięte od swojego naturalnego środowiska i całkowicie zależne od warunków technologicznych, czyli od człowieka.
Teoretycznie woda w obiegach recyrkulacyjnych ZOW (zwrotne obiegi wody, syn. RASRecirculating Aquaculture Systems) powinna mieć stabilne parametry. Parametry wody
w obiegu zamkniętym także podlegają bardzo dynamicznym zmianom. Często zmiany te
są wynikiem działania „czynnika ludzkiego”, a stabilność środowiska zależy od działania
urządzeń technicznych. W pracy przedstawiono praktyczne aspekty dotyczące wpływu
wybranych parametrów na różne gatunki ryb. Istnieją znaczne różnice międzygatunkowe
w zakresie zdolności adaptacyjnych. Ryby ciepłolubne są szczególnie wrażliwe na niskie
temperatury, np. sandacz. W wyniku stresu termicznego często rozwijają się zakażenia
skóry. U ryb zimnolubnych z powodu nagłego podwyższenia temperatury też dochodzi
do rozwoju procesów skórnych, np. u pstrąga tęczowego powstają zmiany rozlane po bokach ciała. Obserwowano także zmianę w behawiorze ryb objawiającą się gromadzeniem
przy odpływie wody oraz utratą apetytu. Ryby wracały do zdrowia dopiero po kilku tygodniach. Gwałtowne zmiany parametrów wody prowadzą u ryb do stresu, którego wynikiem może być zwiększona wrażliwość na zakażenia florą oportunistyczną znajdującą się
w wodzie. Ilość i aktywność tych drobnoustrojów jest zależna od panujących warunków
fizykochemicznych i sprawności urządzeń technicznych, w tym dezynfekujących (lampy
UV, ozonatory). Zaobserwowano znaczne rozbieżności zarówno w podatności na zakażenia, jak i w charakterze zmian chorobowych.

e-mail: esewarai@wp.pl
Słowa kluczowe: RAS, parametry wody, stres środowiskowy
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WPŁYW TEMPERATURY PODCHOWU NA WYSTĘPOWANIE
DEFORMACJI SZKIELETU PŁETWY OGONOWEJ CIOSY,
Pelecus cultratus (LINNAEUS, 1758)
Jolanta Szlachciak1, Roman Kujawa2

1

Katedra Zoologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hodowla ryb i warunki środowiskowe mają poważny wpływ na pojawianie się morfologicznych i anatomicznych nieprawidłowości zarówno w odniesieniu do rodzaju i częstości ich występowania. Dotyczą szkieletu, łusek, pęcherza pławnego lub ubarwienia ryb.
Są one poważnym problemem w akwakulturze. Wśród najpoważniejszych deformacji wymienia się częściowy lub całkowity brak płetwy grzbietowej oraz te, powstające w obrębie
szkieletu płetwy ogonowej. Spotykane są u wielu gatunków ryb, zarówno w warunkach
naturalnych jak i w akwakulturze.
W przedstawionych badaniach przedstawiono wpływ temperatury wody na powstawanie deformacji w szkielecie płetwy ogonowej u ciosy, Peleus cultratus.
Do badań wykorzystano ciosę pochodzącą ze sztucznego wychowu, przeprowadzonego w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej w Olsztynie. Osobniki rodzicielskie
odłowiono w maju i czerwcu 2012 roku w Zalewie Wiślanym. Wylęg hodowano w akwariach z wodą o różnej temperaturze (14oC, 18oC, 22oC, 26oC i 30oC). Analizowane próby
pobrano po miesiącu hodowli. Łącznie przeanalizowano 65 osobników z 5 prób. Otrzymany materiał poddano metodzie podwójnego barwienia chrząstki i kości (zmodyfikowana
metoda Dingerkus i Uhler, 1977).
Deformacje obserwowano we wszystkich analizowanych próbach. W niższych temperaturach, 14oC i 18oC były to przed wszystkim dodatkowe wyrostki nerwowe lub nerwowe i naczyniowe na trzonach preuralnych, w temperaturze 22oC dodatkowo występowały
deformacje w kształcie wyrostków i łuków nerwowych, nietypowo wykształcone łuki nerwowe, duże odstępy pomiędzy trzonami. U ryb w temperaturach 26oC i 30oC poza wcześniej wymienionymi deformacjami, bardzo często obserwowano nieprawidłowe kształty
i wielkość trzonów, słabsze wybarwienie kości, nierównomiernie odkładanie się wapnia,
głównie wzdłuż grzbietowej i brzusznej krawędzi trzonu.

e-mail: jolasz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, akwakultura, jakość larw, płetwa ogonowa, deformacje
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CZY INTENSYWNA I EKSTENSYWNA TECHNOLOGIA CHOWU
PSTRĄGA TĘCZOWEGO, WPŁYWA NA ZAWARTOŚĆ WIELOCUKRÓW
W WĄTROBIE TEJ RYBY?
Józef Szarek1, Izabella Babińska1, Emilia Strzyżewska1, Krzysztof Wąsowicz1,
Magdalena Szweda1, Dominika Gulda2, Krystyna Skibniewska3, Anna Wiśniewska4,
Stefan Dobosz5, Krystyna Dublan1
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Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie,
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
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Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4

Katera Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5

Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza
w Olsztynie

Wielocukry w organizmie pstrąga tęczowego dostarczają łatwo przyswajalnej energii i w wątrobie są łatwo identyfikowalne. Badaniami objęto pstrągi o masie ciała 350500 g (S) i 501-850 g (D), n=20, żywione jednakowo. Ryby odłowiono w latach 2010–2012
wiosną i jesienią z 6 gospodarstw rybackich: z 3 stosujących technologię recyrkulacji
z wielokrotnym wykorzystaniem wody (RAS), z 3 z otwartego systemu z jednokrotnym
przepływem wody (OS). Określając poziom i rozmieszczenie wielocukrów w hepatocytach skrawki wątroby barwiono zgodnie z metodą PAS według McManusa. Zawartość
wielocukrów określono biorąc pod uwagę wskazania Pearse’a i półilościową 5 stopniową
skalę podaną przez Szarka i wsp. (1985) z zastosowaniem testu Kruskala-Wallisa i analizy statystycznej (test Friedmana). W cytoplazmie hepatocytów obserwowano zróżnicowaną zawartość wielocukrów, najczęściej średnią i wysoką. Stwierdzono 2–7% udział
not w pierwszych dwóch klasach punktowych (1 i 2) oznaczeń zawartości wielocukrów
w miąższowych komórkach wątroby u badanych ryb. W skali wartości od 3 do 5 zarówno
u ryb z gospodarstw typu RAS jak i OS wykazano porównywalną częstość występowania
not dla oznaczeń zawartości wielocukrów. U ryb z gospodarstw OS uwidocznił się wyraźny
spadek częstości występowania najwyższej noty punktowej 5. Najwyższe średnie wartości
punktowe odnotowano dla ryb D: w chowie RAS 3,70-4,32 a w technologii OS 3,92-4,14.
Średnie wartości oznaczeń wielocukrów w wątrobie pstrągów z technologi chowu RAS
i OS różniły się istotnie statystycznie (p≤0,05).
Badania wykonano w ramach projektu „Testowanie technologii produkcji pstrąga
stosowanych w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009”.

e-mail: szarek@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: technologia chowu pstrąga tęczowego, wątroba, wielocukry
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PODCHÓW WYLĘGU CERTY I NARYBKU ŚWINKI Z ZASTOSOWANIEM
ŻYWEGO POKARMU
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Łukasz Sługocki,
Tomasz Krepski

Katedra Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński

Celem badań było porównanie wzrostu i przeżywalności wylęgu certy i narybku
świnki podczas ich podchowu na żywym pokarmie i na paszy. Do eksperymentu użyto
6-dniowych larw certy pozyskanych z wylęgarni Polskiego Związku Wędkarskiego w Goleniowie oraz narybku świnki pozyskanego z wylęgarni Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczodrem. Podchów certy na żywym zooplanktonie (naupliusy Artemia salina i wrotek
Brachionus pictilatus) oraz na paszy trwał przez 7 tygodni. Grupa karmiona żywym zooplanktonem charakteryzowała się wyższą przeżywalnością niż grupa karmiona paszą,
odpowiednio 95% i 83%. Największa liczba śniętych ryb u obu grup obserwowana była
w pierwszych trzech tygodniach podchowu. Ponadto, grupa karmiona zooplanktonem
uzyskała istotnie większe wartości długości niż grupa karmiona pasza. Do podchowu
świnki, który trwał przez 9 tygodni, użyto 25-dniowego narybku. Ryby karmiono żywym
pokarmem (zooplankton, larwy ochotki i od szóstego tygodnia peryfiton) oraz paszą. Obie
grupy charakteryzowały się wysoką przeżywalnością (98 i 99%). Do szóstego tygodnia
podchowu narybek karmiony paszą charakteryzował się nieznacznie lepszymi parametrami wzrostu. Natomiast po podaniu peryfitonu, grupa ryb karmiona żywym pokarmem
uzyskała na koniec podchowu wyższe wartości długości i masy niż ryby karmione paszą.
Wyniki pokazują, że w przypadku wylęgu certy i narybku świnki żywy pokarm, występujący w ich naturalnym środowisku (zooplankton i peryfiton) pozytywnie wpływa na ich
wzrost w warunkach podchowu.

e-mail: czerniawski@univ.szczecin.pl
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METALE W MIĘŚNIACH CEFALA Mugil cephalus (L.) Z ESTUARIUM
RZEKI LIMY (PORTUGALIA)
Magdalena Senze1, Monika Kowalska-Góralska1, Joao Carolla2, Wojciech Dobicki1,
Ryszard Polechoński1, Przemysław Pokorny1
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Departamento de Biologia e Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal

Badania prowadzono na obszarze estuarium rzeki Limy w Portugalii, u jej ujścia do
Oceanu Atlantyckiego w miejscowości Viana do Castello. Źródła Limy lokalizuje się w Hiszpanii w górach Talariño w prowincji Qurense. Długość rzeki wynosi 108 km. Materiałem
badawczym były ryby Mugil cephalus (L.). Ryby te zamieszkują przybrzeżne wody mórz
strefy umiarkowanej i tropikalnej, wpływają też do wód słonawych, a nieliczne występują
w wodach słodkich. Ryby zostały odłowione jesienią 2012 roku. Pozyskano 25 sztuk ryb,
w tym 15 samic i 10 samców. Bezpośrednio po odłowieniu ryby zważono i zmierzono,
a następnie pobrano próbki mięśni. W mięśniach określono zawartość metali (Cu, Mn, Fe,
Ni, Cd, Pb, Zn) metodą AAS. Wyniki podano w mg·kg-1 s.m.
Średnia masa ciała ryb wynosiła 0,8644 kg, z czego dla samic 0,9800 kg, a dla samców
0,6911 kg. Najmniejsze ilości spośród wszystkich badanych metali stwierdzono dla kadmu
i ołowiu, a największe dla żelaza i cynku. Wartości te kształtowały się w następującym szeregu: Cd < Pb < Ni < Cu < Mn < Zn < Fe. Pomiędzy grupami samców i samic stwierdzono
statystycznie istotne różnice zawartości metali w mięśniach. U samic stwierdzano występowanie większych ilości badanych metali. Wyjątkiem była miedź, której większą zawartość zanotowano w mięśniach samców. Stężenia metali charakteryzowały się dużą zmiennością, a zakresy wartości dla poszczególnych metali wynosiły: miedź (0,3680-5,4299
mgCu·kg-1), mangan (0,5047-40,1964 mgMn·kg-1), żelazo (11,9289-332,1783 mgFe·kg-1),
nikiel (0,4338-1,8074 mgNi·kg-1), kadm (0,1076-0,4836 mgCd·kg-1), ołów (0,0020-0,5562
mgPb·kg-1) i cynk (9,8398-64,0345 mgZn·kg-1).
Stwierdzone w badaniach zawartości metali w badanych mięśniach ryb okazały się
być zbliżone do poziomów notowanych dla ryb żyjących w rzekach i morzach, a także
pozyskiwanych z akwakultury.

e-mail: magdalena.senze@u0p.wroc.pl
Słowa kluczowe: metale, ryby, Mugil cephalus (L.), rzeki
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ANALIZA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW ZAŚCIENNYCH (WĄTROBA,
TRZUSTKA) NA WCZESNYCH ETAPACH ONTOGENEZY MIĘTUSA
Lota lota (L.)
Grażyna Furgała-Selezniow1, Małgorzata Jankun2, Teresa Własow2, Roman Kujawa1,
Dariusz Kucharczyk1, Maria Biłas1, Joanna Nowosad1, Marta Dębowska1,
Elżbieta Ziomek2

1
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Celem przedstawianego doświadczenia była analiza rozwoju gruczołów zaściennych (wątroby i trzustki) podczas wczesnej ontogenezy miętusa podchowywanego
w warunkach kontrolowanych. Larwy miętusa przetrzymywano od momentu wyklucia
do 42 dnia po wykluciu (dph). Od 2 dnia do końca doświadczenia pobierano ryby (n=20)
do badań histologicznych, najpierw co 2 a następnie co 5 dni. Pobrane osobniki mierzono
(TL) i poddawano standardowej procedurze histologicznej (utrwalanie w płynie Bouina,
odwadnianie w serii etanolu, zatapianie w parafinie). Seryjne skrawki (5-8 μm) barwiono
hematoksyliną i eozyną.
U larw miętusa hepatocyty i komórki trzustki były wyraźnie widoczne tuż po wykluciu. Stykały się z woreczkiem żółtkowym otoczonym warstwą syncytium oraz naczyniami krwionośnymi. Już w 2 dph między wątrobą a jelitem pierwotnym widoczny był
pęcherzyk żółciowy połączony przewodem żółciowym z przednią częścią jelita. Wraz
ze wzrostem ryb obydwa narządy rozrastały się. Wątroba przyjmowała zwartą budowę
z widocznymi, licznymi naczyniami krwionośnymi. Od 4 dnia po wykluciu obserwowano
w wątrobie magazynowanie coraz większej ilości lipidów. Komórki trzustki również ulegały proliferacji przyjmując postać gruczołu rozproszonego w krezce jelita, wśród wyrostków odźwiernikowych i przewodu żółciowego. Wysepki trzustkowe (Langerhansa) były
rozrzucone w obrębie rozproszonej trzustki. Z wiekiem ryb w trzustce obserwowano coraz intensywniejszą produkcję granul zymogenu.

e-mail: mjpw@uwm.edu.pl
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JAKOŚĆ FRAKCJI LIPIDOWEJ MIĘSA KARPI Cyprinus carpio (L.)
Mariusz Florek, Piotr Skałecki, Agnieszka Kaliniak, Agnieszka Staszowska

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W pracy porównano wartość użytkową, skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych i wybrane wskaźniki (liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa, wartość TBARS) charakteryzujące jakość frakcji lipidowej mięsa karpi. Łącznie badaniami objęto 16 ryb pozyskanych z dwóch gospodarstw rybackich (po 8 osobników) zlokalizowanych w woj.
lubelskim.
Zawartość podstawowych składników chemicznych oznaczono wg norm krajowych
(PN ISO), zawartość i profil kwasów tłuszczowych oznaczono za pomocą chromatografu
gazowego Varian CG 3900 z detektorem płomieniowo-jonizującym (FID) i kolumną kapilarną CP Sil 88 z wykorzystaniem programu Star GC Workstation, ver. 5.5. Na podstawie
zawartości poszczególnych kwasów tłuszczowych obliczono proporcję kwasów n-3/n-6,
PUFA/SFA oraz indeks aterogenny (AI) i trombogeny (TI). Stabilność oksydacyjną lipidów
oceniono na podstawie wskaźnika TBARS; liczbę nadtlenkową (LN) oznaczono metodą jodometryczną wg PN-EN ISO 3960; liczbę kwasową (LK) oznaczono metodą miareczkową
wg PN-EN ISO 660. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, wykorzystując pakiet programu SAS Enterprise Guide 6.1. (SAS 2013).
Wartość użytkowa karpi z porównywanych gospodarstw rybackich z woj. lubelskiego była zbliżona. Udział mięsa i filetu nie różnił się istotnie, natomiast wykazano istotne
zróżnicowanie pod względem udziału wnętrzności i szkieletu.
Wykazano istotne różnice w zawartości wszystkich podstawowych składników chemicznych (z wyjątkiem białka) oraz wartości kalorycznej mięsa porównywanych karpi.
Udział poszczególnych grup kwasów tłuszczowych, kwasów n-3 i n-6, ich proporcji
oraz indeksów aterogennego i trombogennego lipidów z mięsa porównywanych karpi
nie różnił się istotnie. Nie stwierdzono również istotnych różnic wskaźników charakteryzujących jakość frakcji lipidowej mięsa karpi z ocenianych gospodarstw woj. lubelskiego.

e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl
Słowa kluczowe: karp, wartość użytkowa, lipidy, jakość, wartość odżywcza
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ROZWÓJ PRZEWODU POKARMOWEGO MIĘTUSA, Lota lota (L.),
PODCHOWYWANEGO W WARUNKACH KONTROLOWANYCH
Grażyna Furgała-Selezniow1, Małgorzata Jankun2, Dariusz Kucharczyk1,
Roman Kujawa1, Joanna Nowosad1, Maria Biłas1, Marta Dębowska1,
Elżbieta Ziomek2, Marcin Kuciński2
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Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Niniejsze badania miały na celu prześledzenie rozwoju przewodu pokarmowego
larw miętusa Lota lota (L.) podchowywanego w obiegu recyrkulacyjnym od momentu
wyklucia do 42 dnia po wykluciu (dph). Próby do badań histologicznych pobierano od 2.
do 42 dph, początkowo co drugi dzień, następnie co 5 dni. Pobrane osobniki (N=20) mierzono (TL), utrwalano w płynie Bouina i zatapiano w parafinie. Seryjne skrawki parafinowe
(5-8 μm) barwiono hematoksyliną i eozyną (HE).
Wyróżniono trzy zasadnicze fazy rozwoju larwalnego przewodu pokarmowego
w oparciu o źródło pokarmu i zmiany morfologiczne i histologiczne. Okres I (odżywianie
endogenne), trwający do drugiego dnia po wykluciu, charakteryzuje się obecnością dużego woreczka żółtkowego, dużej kropli tłuszczu, niezróżnicowanym przewodem pokarmowym, niedrożnym otworem gębowym i odbytowym. Okres II (endo-egzogenny), zawierający się między 3 a 12 dph, to czas intensywnych zmian. Następuje wówczas udrożnienie
przewodu pokarmowego, pojawiają się komórki kubkowe w przełyku, jelito pierwotne
różnicuje się na część przednią, środkową i tylną, pojawiają się w nim fałdy błony śluzowej.
Pod koniec etapu II w cytoplazmie enterocytów jelita obserwowano liczne jasne pęcherzyki świadczące o wchłanianiu substancji pokarmowych. Okres III, egzogenny, rozpoczynający się około 13 dnia po wykluciu larw miętusa, można podzielić na dwie fazy. Fazę IIIa
trwającą od momentu wyczerpania zapasów woreczka żółtkowego i kropli tłuszczu do
pojawienia się gruczołów żołądkowych oraz IIIb rozpoczynającą się wraz z pojawieniem
tych gruczołów. Gruczoły żołądkowe oraz wyrostki odźwiernikowe (pyloryczne) zaobserwowano w 17 dniu po wykluciu. W 42 dniu doświadczenia miętus posiadał w pełni wykształcony przewód pokarmowy.

e-mail: graszka@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: akwakultura, histologia, larwy miętusa, przewód pokarmowy
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ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU I SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
W FILETACH SZCZUPAKA Z AKWAKULTURY
Monika Modzelewska-Kapituła1, Renata Pietrzak-Fiećko2 , Zdzisław Zakęś3,
Wioleta Guła2
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Szczupak jest drapieżną rybą słodkowodną o niskiej zawartości tłuszczu w tkance
mięśniowej. Jest rybą najczęściej stosowaną do zarybiania jezior w Polsce, która jest także
z powodzeniem hodowana w akwakulturach w systemie recyrkulacyjnym. Celem pracy
było określenie zawartości tłuszczu i składu kwasów tłuszczowych filetów szczupaka hodowlanego. Materiał do badań stanowiło 11 szczupaków (5 osobników żeńskich i 6 męskich) pochodzących z akwakultury. Zawartość tłuszczu oznaczono metodą Soxhleta. Estry metylowe kwasów tłuszczowych przygotowano przy zastosowaniu metody Peiskera.
Rozdział chromatograficzny prowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Agilent
Technologies 6890N z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Średnia zawartość
tłuszczu w filetach badanych ryb wynosiła 1,8%. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe
stanowiły 33,8% puli kwasów tłuszczowych, jednonienasycone 32,4%, a nasycone kwasy
tłuszczowe 33,8%. Wśród nienasyconych kwasów tłuszczowych przeważały kwasy należące do rodziny n-3 (22,7% puli kwasów tłuszczowych), które reprezentowane były głównie
przez kwasy dokozaheksaenowy (C22:6 n-3, 11,1%) i eikozapentaenowy (C20:5 n-3, 6,9%).
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-6 stanowiły 11,1% wszystkich kwasów
tłuszczowych, a największy udział miał kwas linolowy (C18:2 n-6, 9,5%). Stosunek kwasów
n-3 do n-6 wynosił 2,0. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe jest stwierdzenie, że
szczupaki pochodzące z akwakultury cechowały się bardzo korzystnym składem kwasów
tłuszczowych, z wysokim udziałem kwasów n-3, i stąd mogą stanowić wartościowy składnik diety człowieka.

e-mail: monika.modzelewska@uwm.edu.pl;
Słowa kluczowe: szczupak, tłuszcz, skład kwasów tłuszczowych
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WPŁYW PŁCI RYB NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE MIĘSA
SUMÓW AFRYKAŃSKICH (Clarias gariepinus)
Natalia Skiepko1, Iwona Chwastowska-Siwiecka1, Janusz F. Pomianowski2,
Małgorzata Woźniak3
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Celem badań była ocena właściwości fizykochemicznych mięsa sumów afrykańskich
(Clarias gariepinus) w zależności od płci ryb. Materiał doświadczalny stanowiły ryby o masie około 1 kg, wieku <1 roku, z reprezentacją płci 1:1, utrzymywane w systemie intensywnym (chów basenowy). Materiał badany obejmował 20 filetów bez skóry (lewych), które
wcześniej wychłodzono w czasie 24 h do temperatury 4±1°C. Przedmiotem analiz było
określenie kwasowości mierzonej 24 h post mortem oraz w homogenacie wodnym (pHu),
a także oznaczenie wycieku naturalnego, termicznego, wodochłonności, siły cięcia i parametrów barwy (L*, a*, b*, C*, hº) powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej filetów.
Z uzyskanych danych wynika, że filety sumów w obu badanych grupach charakteryzowały się zbliżoną wartością pH24 (♂ 6,33, ♀ 6,28) i pHu (♂ 6,55, ♂ 6,56). Przeprowadzona analiza wielkości wycieku naturalnego nie wykazała istotnego wpływu płci na średnie
wartości tej cechy. Wykazano natomiast, iż mięso samic odznaczało się wyższym (p≤0,01)
wyciekiem termicznym (27,14%) w porównaniu do samców (24,69%). Tkanka mięśniowa
filetów pozyskanych od osobników męskich charakteryzowała się wysoko istotnie wyższą
wartością wycieku wymuszonego (8,11 cm2). Zdecydowanie niższą (p≤0,01) wartością siły
cięcia (4,04 N) i większą kruchością cechowały się filety samic. Analizując parametry barwy
stwierdzono, że powierzchnia wewnętrzna filetów samców była ciemniejsza (o 2,58), ponieważ odznaczała się ona większym udziałem pigmentu czerwonego (o 3,1) oraz mniejszym składowej żółtej (o 1,37), co przełożyło się także na uzyskanie obniżonej wartości
tonu (52,20) badanych próbek. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku parametrów L* i a* mierzonych od strony zdjętej skóry filetów. Ponadto u osobników męskich
wykazano mniejszy (p≤0,01) kąt nachylenia (hº) barwy filetów w płaszczyźnie zewnętrznej, wynoszący 35,83.

e-mail: natalia.skiepko@uwm.edu.pl
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CHROMOSOMY SANDACZA Sander lucioperca ZE STADA
HODOWANEGO W OBIEGU RECYRKULACYJNYM
Paweł Woźnicki1, Małgorzata Jankun2, Konrad Ocalewicz3, Adam Polewacz2
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Przeprowadzono badania cytogenetyczne sandacza ze stada hodowlanego Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych Dgał-Pieczarki. Badano ryby w wieku 1+, które pochodziły z intensywnego chowu w obiegach
recyrkulacyjnych.
Ryby z rodziny okoniowatych należą do grupy, których liczba chromosomów jest
zbliżona do tej, którą posiadał przodek wszystkich ryb kostnoszkieletowych.
Kariotyp sandacza składa się z 48 chromosomów: jednej pary metacentrycznych,
15 par submetacentrycznych, 5 par subtelocentrycznych oraz 3 par akrocentrycznych.
Liczba ramion chromosomowych (NF) wynosi 80. Analizowano rozmieszczenie różnych
rodzajów heterochromatyny, miejsc wrażliwych i opornych na działanie enzymów restrykcyjnych (AluI, DdeI, HinfI i HaeIII) oraz regionów wcześnie i późno replikujących w kariotypie sandacza. Prążki heterochromatynowe (C-pozytywne i nie trawione przez enzymy
restrykcyjne) okazały się być regionami późno replikującymi. Wzory prążkowe uzyskane
na chromosomach przy zastosowaniu wymienionych wyżej metod pozwoliły zidentyfikować część chromosomów jako konkretne pary homologiczne.
Barwienia chromomycyną A3 (fluorescencyjne) oraz azotanem srebra wykazały
obecność dwu pozytywnych sygnałów na homologicznej parze submetacentrycznych
chromosomów. Sygnały uzyskane obiema metodami pokrywały się, wskazując na występowanie jednej pary chromosomów jąderkotwórczych w kariotypie sandacza. Obecność
sekwencji 5S rDNA u badanych ryb zaobserwowano na krótkich ramionach submetacentrycznych chromosomów innej pary (nie jąderkotwórczych), co świadczy o niezależnym
dziedziczeniu obu rodzajów rybosomalnego DNA. Stwierdzono, że badane stado nie posiada wyróżnialnych morfologicznie chromosomów płci.

e-mail: pwozn@op.pl
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ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ MIĘSA PSTRAGA TĘCZOWEGO
(Oncorhynchus mykiss) W ZALEŻNOŚCI OD METODY OBRÓBKI
TERMICZNEJ
Piotr Skałecki, Mariusz Florek, Agnieszka Staszowska, Agnieszka Kaliniak

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Celem pracy była ocena wpływu metody obróbki termicznej (gotowania na parze
i obróbki mikrofalowej) na wartość odżywczą mięsa pstrąga tęczowego. Badaniami objęto 20 pstrągów tęczowych (średnia długość 35,0 ± 2,1 cm i masa ciała 434,7 ± 108,5 g).
Po obróbce wstępnej tusze dzielono na trzy części (dogłowową, środkową i ogonową).
W celu oznaczenia składu chemicznego i makroelementów (potasu, sodu, wapnia, magnezu) pobierano próby tkanki mięśniowej z każdej części przed i po obróbce termicznej. Porcje po przeprowadzonej obróbce cieplnej chłodzono w temperaturze pokojowej,
a następnie ważono w celu obliczenia ubytku termicznego. W próbach oznaczono: podstawowy skład chemiczny, wartość energetyczną brutto i netto, oraz wskaźnik jakości żywieniowej INQ (index of nutritional quality) dla białka i tłuszczu. Analiza makroelementów
została przeprowadzana metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej z zastosowaniem
atomizacji w płomieniu (FAAS; płomień powietrze-acetylen) przy użyciu spektrometru
Spectra 240FS (Varian). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji, wykorzystując program STATISTICA ver. 6.0. Istotność różnic (P≤0,05
i P≤0,01) wyznaczono testem Tukeya.
Metoda obróbki termicznej istotnie wpływała na zawartość składników chemicznych. Wyższym udziałem wody (o 3,56%) charakteryzowało się mięso gotowane na parze, natomiast zawartość tłuszczu i popiołu była istotnie wyższa odpowiednio (o 1,39%
i 0,33%) w przypadku porcji poddanych obróbce mikrofalowej. Różnice w koncentracji
podstawowych składników odżywczych w dużej mierze związane były z wielkością ubytku termicznego, który był wyższy (o 5,4%) w przypadku obróbki mikrofalowej, choć różnice te nie zostały statystycznie potwierdzone. Analizując zmiany wartości energetycznej
mięsa pstrągów tęczowych stwierdzono również wyższą wartość energii brutto i netto
w przypadku porcji poddanych obróbce mikrofalowej (791,94 kJ i 605,65 kJ) w porównaniu do prób gotowanych na parze (725,74 kJ i 545,47 kJ). Wartość wskaźnika INQ dla
białka i tłuszczu była na zbliżonym poziomie. Porcje poddane obróbce mikrofalowej charakteryzowały się większą koncentracją makroelementów (Na, Ca, K i Mg) w porównaniu
do porcji gotowanych na parze.

e-mail: skalka_p@op.pl
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PORÓWNANIE SKŁADU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH SZCZUPAKA
HODOWLANEGO I WOLNOŻYJĄCEGO
Renata Pietrzak-Fiećko1, Monika Modzelewska-Kapituła2, Zdzisław Zakęś3,
Wioleta Guła1
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Ryby są cennym składnikiem diety człowieka ze względu na obecność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Kwasy te korzystnie wpływają na
zdrowie człowieka przez m.in. obniżanie ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i nowotworów. Celem pracy było porównanie składu kwasów tłuszczowych tkanki mięśniowej szczupaka hodowlanego i wolnożyjącego. Materiał do badań stanowiło łącznie 20
próbek: 10 szczupaków hodowlanych oraz 10 wolnożyjących. Estry metylowe kwasów
tłuszczowych przygotowano przy zastosowaniu metody Peiskera. Rozdział chromatograficzny prowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Agilent Technologies 6890N
z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Wyższą zawartość nasyconych kwasów
tłuszczowych stwierdzono w tkance mięśniowej szczupaka wolnożyjącego (65,7% kwasów tłuszczowych) w porównaniu do szczupaka hodowlanego (32,6%). Tłuszcz szczupaka
hodowlanego cechował się natomiast wyższym udziałem jedno- i wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych, które stanowiły odpowiednio 32,3 oraz 35,2% kwasów tłuszczowych, niż tłuszcz szczupaka wolnożyjącego, w którym jedno- i wielonienasycone kwasy
tłuszczowe stanowiły odpowiednio 24,7% oraz 9,6% kwasów tłuszczowych. Suma kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 w przypadku szczupaka hodowlanego wynosiła
23,9%, a w tłuszczu szczupaka wolnożyjącego sięgała zaledwie 4,3%. W tłuszczu szczupaka hodowlanego stwierdzono niższy udział kwasów z rodziny omega-6 (11,3%) niż kwasów z rodziny omega-3 (23,9%) natomiast w przypadku szczupaka wolnożyjącego udział
kwasów z rodziny omega-6 i omega-3 kształtował się na zbliżonym poziomie (odpowiednio 5,3% oraz 4,3%). Bardziej korzystnym stosunkiem kwasów omega-3 do omega-6 cechował się tłuszcz szczupaka hodowlanego (2,1) niż wolnożyjącego (0,5).
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WPŁYW ZASTOSOWANEGO RODZAJU POKARMU W PODCHOWIE
WYLĘGU RYB ŁOSOSIOWATYCH NA JEGO PRZEŻYWALNOŚĆ
W CIEKACH
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Tomasz Krepski,
Łukasz Sługocki

Katedra Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Szczeciński

Jedną z metod adaptacji młodych ryb łososiowatych do życia w ciekach jest przygotowanie larw ryb i narybku do pobierania żywego zooplanktonu w warunkach kontrolowanych, aby po wsiedleniu zwiększyć jego przygotowanie do późniejszego, efektywnego
bytowania w warunkach naturalnych. Wyniki doświadczeń wskazują, że trening wczesnych stadiów rozwojowych ryb łososiowatych w warunkach kontrolowanych, prowadzi
do zwiększenia przeżywalności tych ryb po ich wsiedleniu do cieku. Zastosowany podczas
treningu ryb żywy zooplankton, jako pokarm, w warunkach kontrolowanych, pozwala na
osiągnięcie po zarybieniu znacznie wyższej przeżywalności niż w przypadku narybku karmionego podczas podchowu standardową paszą. Narybek jesienny łososia atlantyckiego
i troci wędrownej wsiedlony do cieku bez drapieżników, jako wylęg żerujący, podchowany w warunkach kontrolowanych na żywym zooplanktonie może osiągnąć nawet o 50%
i 40% wyższą przeżywalność, niż ten sam materiał zarybieniowy podchowany wcześniej
na standardowej paszy.

e-mail: czerniawski@univ.szczecin.pl
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WYKORZYSTANIE METOD CYTOLOGICZNYCH W BADANIU WĄTROBY
U RYB POCHODZĄCYCH Z OBIEGÓW ZAMKNIĘTYCH WODY
Elżbieta Terech-Majewska1, Karolina Duk1, Joanna Pajdak1, Wojciech Szweda1,
Andrzej K. Siwicki2,
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Wątroba jest największym narządem jamy brzusznej zwierząt, w tym ryb. Ocena jej
wyglądu makro- i mikroskopowego stanowi istotny punkt do oceny wpływu technologii
produkcji na organizm ryb. W hodowlach zamkniętych ryby dysponują wodą wielokrotnie
wykorzystywaną i uzdatnianą fizykochemicznie. Wątroba może być narażona na bardzo
wiele czynników, które mogą prowadzić do stłuszczenia oraz powstania zmian zwyrodnieniowych. Istnieje wiele metod badania wątroby: od klasycznego oglądania i analizy
wskaźnika wątrobowego podczas sekcji diagnostycznej ryb, poprzez ultrastrukturalne
badania histologiczne, po ocenę funkcji metabolicznych i analizę krwi. Ostatnie z metod
trudno jest w pełni wykorzystać w warunkach terenowych. Jednakże dzięki ocenie wyglądu makroskopowego i mikroskopowego w preparatach gniecionych lub cytologicznych
– barwionych, możemy w łatwy sposób ocenić stan wątroby, a badania laboratoryjne
traktować jako dodatkowe. Jest to ważne także pod względem możliwości bezpośredniego reagowania i podejmowania szybkiego działania interwencyjnego, t.j. zmiana lub
uzupełnienie diety, skorygowanie parametrów środowiska. Badania przeprowadzono na
okoniach Barramundi (Lates Calcarifer), pochodzących z obiegu typu RAS. W przeprowadzonych badaniach diagnostycznych wykonano preparaty bezpośrednie wątroby niebarwione oraz odciskowe preparaty cytologiczne barwione. Próbki pobierano z wyznaczonych miejsc wątroby o zmienionych cechach makroskopowych. Zaobserwowano zmiany
o charakterze stłuszczenia zwykłego i szybko podjęto działania naprawcze wspomagające funkcję wątroby. Podano preparat Bioimmuno (IRŚ Olsztyn) naprzemiennie z Hepatis
(ICHTICO) wg zaleceń producenta. W badaniu kontrolnym po upływie 3 tygodni stwierdzono zmniejszoną ilość zmian w wątrobie u badanych ryb. Wizualnie można było zauważyć poprawę kondycji i zachowania ryb.

e-mail: karolinaduk@op.pl
Słowa kluczowe: stłuszczenie wątroby, diagnostyka ichtiopatologiczna
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Analiza genetyczna narybku jesiotra ostronosego
Acipenser oxyrinchus (L.) przeznaczonego do zarybienia
rzeki Wisły
Dorota Fopp-Bayat1, Marcin Kuciński1, Tomasz Liszewski1, Mariusz Teodorowicz1,
Beata Łączyńska2, Ievgen Lebeda3

1

Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, UWM w Olsztynie

3

Katedra Rybactwa i Ochrony Wód, Uniwersytet Południowo-Czeski, Vodnany, Republika Czeska

Praca prezentuje charakterystykę genetyczną narybku jesiotra ostronosego pochodzącego z Gospodarstwa Rybackiego Komorowo, przeznaczonego na cele zarybieniowe
rzeki Wisły. Analizę genetyczną badanego gatunku przeprowadzono przy zastosowaniu
pięciu markerów mikrosatelitarnego DNA (Spl-106, Spl-101, Atr-113, Aox-23A, Aox-23B) oraz
fragmentu mitochondrialnego DNA kodującego cytochrom b (Cytb). W obrębie wszystkich pięciu badanych loci zaobserwowano polimorfizm. Długość poszczególnych alleli
w badanych loci wahała się między 94 a 295 par zasad (pz). Liczba obserwowanych alleli
we wszystkich analizowanych loci wahała się od 6 do 10 alleli, przyjmując średnią wartość
8. Największą różnorodność genetyczną obserwowano w loci Atr-113 i Aox-23B, w obrębie
których zidentyfikowano 10 alleli. Heterozygotyczność obserwowana (Ho) w badanych
loci przyjmowała wartości pomiędzy 0.333 a 0.978. Z kolei, heterozygotyczność oczekiwana (He) wahała się między 0.585 a 0.852. Badana grupa ryb charakteryzowała się wysokim poziomem zróżnicowania genetycznego. Wskaźniki zróżnicowania genetycznego
(PIC) oraz wskaźnik bioróżnorodności Shannona-Wienera (I) przyjmowały zakresy wartości 0.500-0,823 oraz 1.070-2.004, odpowiednio. Natomiast, wskaźnik inbredu (Fis) wahał
się pomiędzy 0.604 a -0.471 przyjmując średnią wartość na poziomie -0.071 wskazując
na niewielki nadmiar heterozygot w badanej grupie ryb. Porównawcza analiza sekwencji
DNA fragmentu mitochondrialnego genu kodującego cytochrom b z sekwencjami zdeponowanymi w banku genów NCBI wskazała, iż badana grupa ryb nie jest dotknięta zjawiskiem hybrydyzacji międzygatunkowej, potwierdzając ich przynależność do gatunku
Acipenser oxyrinchus.

e-mail: foppik@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: Jesiotr ostronosy, mikrosatelitarny DNA, zmienność genetyczna, mitochondrialny
DNA.
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SYSTEMY KONDYCJONOWANIA WODY W OBIEKTACH
WROCŁAWSKIEGO ODRARIUM
Kamila Tarbaj, Wojciech Dobicki, Przemysław Pokorny

Zakład Hydrobiologii i Akwakultury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Odrarium zostało otwarte w 2014 roku we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym.
Zostały w nim wyeksponowane gatunki ryb i rośliny występujące w Polsce. Stworzono
cztery zbiorniki: Odrę Górną, Odrę Środkową, Estuarium oraz Starorzecze. Każdy zbiornik
ze względu na odmienne wymagania ryb w nich przetrzymywanych został wyposażony
w odrębny system recyrkulacji wody z systemem filtrów. Każdy obieg wody jest uzdatniany poprzez: filtrację wstępną, koagulację powierzchniową, filtrację przez złoże piaskowo-żwirowe, filtrację biologiczną, dezynfekcję promieniami UV, dokonuje się też korekty pH
oraz uzupełnia ubytki świeżą wodą. Ze względu na to, że są to obiegi zamknięte woda
z basenów jest zasysana przez pompy samozasysające: z powierzchni za pośrednictwem
skimmerów (2/3 obiegu) oraz przez spust denny (1/3 obiegu) następnie woda jest tłoczona na układ zamknięty. Przepływ wody wynosi 60 m2/h. Pompy tłoczą wodę basenową na
filtry ze złożem piaskowo-żwirowym następnie na biofiltr (30 m2). Pozostała część wody
jest tłoczona do dalszego uzdatniania wody z pominięciem biofiltra. Do wody dodawany jest koagulant który powoduje wytrącanie cząstek koloidalnych rozproszonych, które
osadzają się na złożu piaskowo-żwirowym filtra. Podczas prowadzonych badań określono
następujące wskaźniki jakości wody: zawartość chlorofilu a (µg/l), poziom amoniaku (mg
NH3/l), azotynów (mg/l NO2), azotanów (mg/l NO3) i fosforanów (mg/l PO43-). Oznaczenia
wykonano fotometrycznie, zgodnie z Polskimi Normami, wykorzystując spektrofotometr
UV-Vis Carry 100 (Varian, Australia).
Badania zostały przeprowadzone na kilka tygodni przed uruchomieniem filtrów,
podczas obsadzania zbiorników roślinami, w czasie włączania filtrów oraz tuż po zarybieniu zbiorników.

e-mail: kamila.tarbaj@up.wroc.pl
Słowa kluczowe: filtracja, Odrarium, recyrkulacja
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WPŁYW KOLORU ZBIORNIKÓW PODCHOWOWYCH NA
PRZEŻYWALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NAPEŁNIANIA PĘCHERZA
PŁAWNEGO U LARW OKONIA, Perca fluviatilis L.,
W WARUNKACH KONTROLOWANYCH
Katarzyna Palińska-Żarska, Sławomir Krejszeff, Beata Łączyńska, Joanna Nowosad,
Daniel Żarski

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Okoń, Perca fluviatilis L., jest jednym z bardziej obiecujących kandydatów do słodkowodnej produkcji akwakulturowej w obiegach zamkniętych w Europie. Niemniej jednak,
nadal istnieje mała liczba danych na temat pierwszych dni i tygodni życia larw okonia
w warunkach kontrolowanych. Napełnienie pęcherza pławnego jest jednym z najbardziej
newralgicznych momentów w życiu larwy każdego gatunku ryby, a w przypadku okonia zjawisko to jest wciąż słabo poznane i wiąże się z dużą śmiertelnością obsady. Celem badań było sprawdzenie jaki wpływ na efektywność napełnienia pęcherza pławnego
(ENPP) oraz przeżywalność (P) będzie miało przetrzymywanie larw okonia w zbiornikach
o różnych kolorach ścian. Larwy okonia otrzymano w wyniku sztucznego rozrodu dzikich
tarlaków odłowionych w trakcie sezonu rozrodczego. Tuż po wykluciu, larwy (0 dni po
wykluciu [DPW]: 0,78±0,10mg, 5,22±0,55mm) umieszczono w 6 zbiornikach o pojemności 50L każdy (25 000 os./zbiornik) – 3 z białymi ścianami (ZBŚ) i 3 z czarnymi (ZCŚ). Każdy
zbiornik zaopatrzony był w górny dopływ wody, stałe oświetlenie (1500 lx) i temp. 15°C.
Od 5 DPW larwy karmiono trzy razy dziennie świeżo wyklutymi naupliusami Artemia sp.
(SF origin). W 20 DPW odnotowano ENPP (%), długość całkowitą larw (TL, mm), masę ciała
(MC, mg) oraz P (%). Po zastosowaniu ZCŚ odnotowano wyższą (p<0,05) ENPP, wyższe
wartości TL oraz MC (odpowiednio: 32,9±3,6 %, 12,07±1,00 mm oraz 14,35±3,25 mg) niż
w przypadku przetrzymywania larw w ZBŚ (7,7±2,7 %, 10,36±1,15 mm oraz 7,35±3,41 mg,
odpowiednio dla ENPP, TL oraz MC). Również przeżywalność larw z czarnych zbiorników
była istotnie większa (p<0,05) niż larw z białych zbiorników (odpowiednio: 24,6±6,4 %
i 4,9±3,2 %). Otrzymane wyniki, po raz pierwszy wyraźnie wskazują, że kolory zbiorników,
w których przetrzymywane są larwy okonia mają istotny wpływ na efektywność napełnienia pęcherza pławnego, a co się z tym wiąże na przeżywalność larw i dalszą efektywność
całej produkcji.

e-mail: katarzyna.palinska@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: Perca fluviatilis, larwikultura, pęcherz pławny

84

Se sj e r e f e r atów ustn yc h

WSTĘPNA OPTYMALIZACJA OBIEGÓW ZAMKNIĘTYCH
STOSOWANYCH W AKWAKULTURZE Z WYKORZYSTANIEM
TARASÓW HYDROPONICZNYCH
Marlena Socha1, Anna Czyż1, Agnieszka Tórz1, Małgorzata Bonisławska1,
Mirosław Półgęsek2

1

Zakład Sozologii Wód, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2

Zakład Akwakultury Szczecin, Polska Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wysoka świadomość ekologiczna, szeroko powiązana z szeregiem przepisów prawnych, nakłada na każdą dziedzinę gospodarki konieczność dbałości o środowisko naturalne. Stąd innowacyjne rozwiązania stosowane w gospodarce przyczyniające się do znacznej redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Innowacyjne rozwiązania
są również stosowane w akwakulturze, w której coraz częściej wykorzystywane są obiegi
zamknięte (RAS). Kolejnym krokiem, pozwalającym z jednej strony na wyższą redukcję obciążenia wód substancjami biogennymi, a z drugiej strony pozwalającym osiągać wyższe
korzyści ekonomiczne jest stosowanie systemów akwaponicznych. Wstępna optymalizacja sytemu akwaponicznego wraz z określeniem stopnia redukcji substancji biogennych
była głównym założeniem pracy.
Został stworzony system akwaponiczny składający się z sześciu basenów o pojemności 1000 dm3, filtra biologicznego (komora nitryfikacji) oraz z dwóch tarasów przystosowanych do hydroponiki. Obsadę basenów stanowiła tilapia nilowa (Oreochromis niloticus) w ilości 330 sztuk w każdym, natomiast obsadę tarasów hydroponicznych stanowiły
rośliny ozdobne. Eksperyment został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy obejmował optymalizację obiegu zamkniętego bez wprowadzania roślin, natomiast w etapie
drugim obsadzono tarasy hydroponiczne. W celu optymalizacji systemu wykonywano
następujące analizy stężeń substancji biogennych: azot azotanowy (NNO3), azot azotynowy (NNO2), azot amonowy (NNH4), fosfor reagujący (PPO4) i fosfor całkowity (Pcał.)
z wykorzystaniem standardowych metod. W etapie pierwszym analizie poddano wodę
bezpośrednio po przejściu przez baseny hodowlane z tilapią nilową (najwyższe obciążenie substancjami biogennymi) oraz wodę po przejściu przez filtr biologiczny. W etapie
drugim analizie poddano wodę z basenów hodowlanych oraz wodę po przejściu przez
system hydroponiczny. W etapie pierwszym analizy wykonywano dwa razy w tygodniu,
natomiast w etapie drugim analizy wykonywane były raz na tydzień. Każdy z etapów
trwał po trzy miesiące.
W etapie pierwszym optymalizowany był sam obieg zamknięty z wykorzystaniem
filtra biologicznego. Średnia redukcja substancji biogennych wynosiła dla: NNH4 8,7%,
NNO2 8,9%, NNO3 6,9%, PPO4 14% i Pcał. 14,3%. Natomiast w etapie drugim, z wykorzystaniem tarasów hydroponicznych, uzyskano następujący dodatkowy stopień redukcji substancji biogennych: NNH4 17,3%, NNO2 2,9%, NNO3 32,9%, PPO4 9,6% i Pcał. 6%. Uzyskane,
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wstępne wyniki pozwalają stwierdzić, że przy zastosowaniu tarasów hydroponicznych
zdecydowanie wzrosła redukcja azotu amonowego i azotu azotanowego. Taka zależność
wyraźnie wskazuje na wykorzystanie tych substancji przez rośliny i pozwala stwierdzić,
że systemy akwaponiczne przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia wód substancjami
biogennymi. Kolejny etap badań będzie obejmował optymalizację obsady tarasów hydroponicznych monokulturami roślin użytkowych.

e-mail: Marlena.Socha@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: obiegi zamknięte, akwaponika, redukcja substancji biogennych
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Zastosowanie nowych metod i technik do pozbawiania
kleistości ikry wybranych gatunków ryb
Wojciech Rożek1, Roman Kujawa2, Paweł Stępień2, Witold Gagacki2, Radosław Król2,
Elżbieta Wyszomirska3, Joanna Łuczyńska2, Adam Brylewski2, Mateusz Suchonos2,
Dariusz Kucharczyk2
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Gospodarstwo Rybackie „Leśnik”, Chrustowo k/ Piły

2

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie

W przypadku przeprowadzania rozrodu ryb słodkowodnych w warunkach kontrolowanych, jednym z częściej pojawiających się problemów jest kleistość ikry. Pozbawienie
ikry kleistości jest warunkiem, który umożliwia inkubację ikry w aparatach inkubacyjnych
o pionowym przepływie słupa wody, np. w aparatach Weissa. W pracy przedstawiono
wyniki zastosowania różnych metod pozbawiania kleistości ikry ryb karpiowatych, przy
użyciu tradycyjnych metod, np. z użyciem płynu Woynarowicza oraz z zastosowaniem nowych środków, takich jak proteaza (alkalaza) czy roztworu NaCl o różnym stężeniu. Jednocześnie prowadzono badania nad wykorzystaniem automatycznych urządzeń (mieszadeł)
do pozbawiania kleistości ikry przy porównaniu do mieszania manualnego. Uzyskane wyniki wskazują, że w wielu przypadkach możliwa jest modyfikacja dotychczas stosowanych
metod pozbawiania kleistości ikry u ryb karpiowatych. Zauważono przy tym, że u ryb rozmnażanych przed sezonem rozrodczym lub na początku sezonu rozrodczego ikra wykazuje zdecydowanie silniejszą kleistość niż w przypadku okresu końca tarła naturalnego.
Dodatkowo w wielu przypadkach stwierdzono, że zastosowanie automatycznych mieszadeł do ikry pozwala na osiągnięcie porównywalnych, a czasami nawet wyższych przeżywalności w porównaniu do manualnej metody pozbawiania ikry kleistości.

e-mail: wrlesnik@wp.pl
Słowa kluczowe: akwakultura, metody tradycyjne, metody innowacyjne, rozklejanie ikry, rozród kontrolowany.
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WYSTĘPOWANIE PIJAWEK HIRUDINIDA W OBIEGACH
RECYRKULACYJNYCH
Żaneta Adamiak-Brud1, Joanna Nowosad2, Maria Biłas2, Dariusz Kucharczyk2

1

Katedra Zoologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem niniejszych badań było określenie pijawek bytujących w obiegu recyrkulacyjnym z rybami w warunkach kontrolowanych. W obiegach recyrkulacyjnych z linem Tinca
tinca (L.), bardzo cennym gatunkiem z rodziny ryb karpiowatych (Cyprinidae), zanotowano występowanie pijawek z gatunków Erpobdella octoculata (L.) i Glossiphonia complanata (L.). Temperatura wody w obiegu była utrzymywana na stałym poziomie i wynosiła
18,0±0,1°C. Osobniki Hirudinida zostały zebrane z rury odpływowej obiegu, natomiast
nie stwierdzono ich obecności w głównym zbiorniku z rybami, co może świadczyć o ich
wyżerowywaniu przez ryby. Drogą transmisji tych bezkręgowców, były prawdopodobne
drobne elementy podłoża, które zostały pobrane ze środowiska naturalnego wraz z rybami podczas odłowów. Wśród zebranych okazów odnotowano obecność osobników młodocianych co może świadczyć o jednoczesnym przeniesieniu z podłożem kokonów tych
bezkręgowców. Wydaje się, że aby uniknąć masowego pojawienia się pijawek w hodowli,
należy nie tylko dokładnie przeglądać odłowione ze środowiska naturalnego ryby w poszukiwaniu ektopasożytów, ale także usunąć z próby wszelkie elementy pochodzące ze
środowiska, które mogą stanowić potencjalny rezerwuar tych bezkręgowców (kamienie,
roślinność). Jest to szczególnie istotne w przypadku pijawek z rodziny Piscicolidae, które
mogą przyczyniać się do znacznych strat w pogłowiu ryb hodowlanych i wolnożyjących.

e-mail: zanetaab@o2.pl
Słowa kluczowe: Erpobdella octoculata, Glossiphonia complanata, lin, obiegi recyrkulacyjne, pijawki

88

Se sj e r e f e r atów ustn yc h

EKSPRESJA GENÓW CD4 I IL-17D U SIEI, Coregonus lavaretus
(L.) NA DWÓCH ETAPACH ROZWOJU ONTOGENETYCZNEGO
Tomasz Liszewski1, Dorota Fopp-Bayat1, Marcin Kuciński1, Adam Polewacz1,
Mirosław Szczepkowski2
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Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
w Olsztynie

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wyników badań nad aktywnością genów (CD4 i IL-17D) powiązanych z nieswoistym układem odpornościowym u siei. Gen
CD4 odpowiedzialny jest za kodowanie sekwencji glikoprotein markerowych obecnych
na powierzchni komórek układu odpornościowego, takich jak limfocyty T pomocnicze
(Th), monocyty, makrofagi oraz komórek dendrytycznych. Z kolei, IL-17D jest genem kodującym interleukinę 17D, cząsteczkę z grupy cytokin odpowiedzialną za modulowanie
procesów sekrecyjnych limfocytów Th i B. Materiał badawczy, prezentowanego eksperymentu stanowiły dwie grupy ryb w różnym wieku. Pierwszą grupę stanowiły osobniki
juwenilne w wieku 0+ (2 miesiące) o masie ok. 2,30 g i długości ok. 5 cm. W skład drugiej
grupy badawczej wchodziły sieje o średniej masie 182 g, długości ok. 20 cm, w wieku 1+
(16 miesięcy). W celu ujednolicenia i pełnej kontroli warunków eksperymentu, takich jak
temperatura, nasycenie wody tlenem, pH, wszystkie ryby były przetrzymywane w basenach o recyrkulacyjnym obiegu wody. Ekspresję wybranych genów badano z wykorzystaniem czułej techniki Real-time PCR w czterech narządach wewnętrznych (wątroba, nerka
głowowa, mózg, serce) pobranych z każdego osobnika. Zastosowanie wspomnianej techniki badawczej pozwoliło na określenie względnych poziomów mRNA, współzależnych
genów (CD-4, IL-17D) na dwóch etapach ontogenezy siei. W celu walidacji uzyskanych
wyników zastosowano gen β-aktyny, który został wytypowany jako kontrola endogenna, ponieważ jego ekspresja nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami wiekowymi. We wszystkich badanych tkankach średnie poziomy mRNA, genów IL-17D i CD4
były wyższe w grupie ryby 1+, przy czym nie wszystkie uzyskane dane cechowały różnice
istotne statystycznie (P>0,05). Znaczące różnice w ekspresji genów (P>0,05) zaobserwowano w wątrobie (IL-17D, CD4) i nerce głowowej (CD4), w przypadku siej w wieku 1+. Przeprowadzone doświadczenie, na przykładzie analizowanych genów, wykazało zależność
między wiekiem ryby, a dojrzałością układu odpornościowego. Wyciągnięte obserwacje
pozwalają sugerować o wyższej odporności nieswoistej ryb starszych.

e-mail: tomeklx19@wp.pl
Słowa kluczowe: sieja, ontogeneza, mRNA, ekspresja genów, odporność nieswoista
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CHARAKTERYSTYKA CYTOGENETYCZNA GŁOWACICY,
Hucho hucho (L.): ROZMIESZCZENIE ORAZ STRUKTURA
HETEROCHROMATYNY
Marcin Kuciński1, Konrad Ocalewicz2, Dorota Fopp-Bayat1, Tomasz Liszewski1,
Grażyna Furgala-Selezniow3, Małgorzata Jankun1, Adam Polewacz1
1

Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Zakład Biologii i Ekologii Morza, Uniwersytet Gdański

3

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Praca prezentuje charakterystykę cytogenetyczną głowacicy pochodzącej z Ośrodka
Zarybieniowego i Wylęgarni Ryb Łososiowatych w Łopusznej, Polskiego Związku Wędkarskiego podchowywanej w warunkach kontrolowanych. Analiza i charakterystyka kariotypu u badanego gatunku zostały wykonane w oparciu o klasyczne techniki cytogenetyczne.
Wizualizacja prążków C ujawniła rozmieszczenie heterochromatyny konstytutywnej, która
była zlokalizowana w regionach telomerowych i centromerowych większości chromosomów głowacicy. Ponadto obserwowano interstycjalne C-pozytywne prążki na ramionach
długich (q) dwóch par chromosomów o numerach 18 i 24 oraz na ramionach krótkich (p)
pary chromosomów numer 14. Barwienie chromosomów fluorochromem DAPI ujawniło,
że centromery wszystkich chromosomów głowacicy są DAPI-pozytywne. Dodatkowo, zaobserwowano DAPI-pozytywne prążki zlokalizowane dystalnie na ramionach q par chromosomowych o numerach 3, 18 i 24. Wszystkie zastosowane enzymy restrykcyjne trawiły
podobne regiony chromatyny pozostawiając nienaruszone regiony telomerowe i okołocentromerowe na większości chromosomów badanego gatunku. Dodatkowo, zaobserwowano interstycjalne prążki na ramionach q dwóch par chromosomów o numerach 1 i 24.
Zastosowane enzymy restrykcyjne w różny sposób trawiły regiony organizacji jąderka.
Enzym Alu I całkowicie trawił wspomniany region, podczas gdy Dde I trawił go słabo pozostawiając blado wybarwiający się region. Z kolei, enzym Mbo I nie trawił go wcale, nie
znajdując sekwencji restrykcyjnych. Aktywne regiony organizacji jąderka zlokalizowano
na krótkim ramieniu chromosomów submetacentrycznych o numerze 14. Barwienie chromomycyną ujawniło lokalizacje bloków heterochromatyny bogatej w pary nukleotydów
GC, które dokładnie pokrywały się z aktywnymi regionami organizacji jąderka. Ponadto
zaobserwowano między-osobniczy polimorfizm w obrębie krótkiego ramienia pary chromosomów jąderkotwórczych. Na tej podstawie wyróżniono dwie formy chromosomów
jąderkotwórczych: L – chromosom z długim ramieniem p oraz S z krótkim ramieniem p.
Dzięki zastosowaniu klasycznych metod cytogenetycznych wyróżniono co najmniej 12 typów heterochromatyny zgrupowanej w 4 obszarach genomu głowacicy, takich jak: regiony telomerowe, centromerowe, interstycjalne oraz organizacji jąderka.

e-mail: marcin_kucinski1@o2.pl
Słowa kluczowe: głowacica, cytogenetyka, heterochromatyna, NOR, enzymy restrykcyjne.
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OBWODOWE (CYRKULUJĄCE) MIKRORNA JAKO NOWE
BIOMARKERY USZKODZEŃ WĄTROBY RYB PRZEZ TOKSYNY
SINICOWE
Maciej Florczyk, Paweł Brzuzan, Maciej Woźny, Alicja Piasecka

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko
Mazurski w Olsztynie,

Działanie toksycznych związków chemicznych prowadzi często do uszkodzeń
komórek, powodując wydostanie ich zawartości do krwioobiegu. Z wyjątkiem nieinwazyjnych, prenatalnych testów diagnostycznych próby wykorzystania obwodowego
DNA i RNA w diagnostyce medycznej nie przynoszą praktycznych korzyści. Dotychczas
głównymi wskaźnikami uszkodzeń wątroby są wykrywane we krwi zmiany poziomów
aminotransferaz: alaninowej (ALT) oraz asparaginowej (AST), posiadające jednak znaczne
ograniczenia. Ostatnie badania wykazały obecność dużych ilości mikroRNA (miRNA) we
krwi obwodowej, pochodzących z uszkodzonych komórek, tym samym otwierając nowe
możliwości diagnostyczne. MikroRNA stanowią grupę endogennych, krótkich, niekodujących RNA, odgrywającą kluczową rolę w ekspresji genów, regulując ich aktywność na
poziomie potranskrypcyjnym poprzez degradację mRNA lub hamowanie translacji białek. W niniejszej pracy zbadano poziom miRNA cyrkulujących w osoczu krwi obwodowej
siei po krótko- i długoterminowej ekspozycji na mikrocystynę-LR (cykliczny heptapeptyd o udowodnionym działaniu hepatotoksycznym). Cyrkulujące miRNA mogą stać się
użytecznym narzędziem w diagnostyce i prognostyce, redukując inwazyjność metody,
pozwalając na obserwację zmian ilości miRNA zachodzącą podczas przebiegu chorób
oraz procesu leczenia.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/NZ9/01320.

e-mail: maciej.florczyk@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: biomarkery, mikrocystyna, mikroRNA, ryby, uszkodzenia wątroby
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CHARAKTERYSTYKA CYTOGENETYCZNA MIĘDZYGATUNKOWYCH
MIESZAŃCÓW PALII ALPEJSKIEJ, Salvelinus alpinus (LINNAEUS,
1758) I PSTRĄGA ŹRÓDLANEGO, Salvelinus fontinalis
(MITCHILL, 1714)
Konrad Pomianowski, Adam Polewacz1, Marcin Kuciński1, Tomasz Liszewski1,
Małgorzata Jankun1, Konrad Ocalewicz2

1

Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2

Zakład Biologii i Ekologii Morza, Uniwersytet Gdański

Praca prezentuje charakterystykę cytogenetyczną hybryd wzajemnych pierwszego
pokolenia (F1), drugiego pokolenia (F2), a także krzyżówki wsteczne między palią alpejską
i pstrągiem źródlanym. Ryby pochodziły z Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach
oraz Gospodarstwa Rybackiego „Pstrąg Tarnowo”, gdzie były podchowywane w warunkach kontrolowanych. Charakterystyka kariotypu i jego analiza zostały wykonane w oparciu o tradycyjne i molekularne techniki cytogenetyczne. Analiza kariotypu badanych ryb,
po zastosowaniu sekwencyjnego barwienia fluorochromem DAPI, chromomycyną A3 oraz
azotanem srebra, wykazała dużą zmienność wewnątrz- oraz międzyosobniczą w stosunku do liczby chromosomów, liczby ich ramion chromosomowych (NF), lokalizacji i aktywności transkrypcyjnej sekwencji rDNA. Chromosom numer 6 u palii alpejskiej posiadający zduplikowany region bogaty w pary nukleotydów AT na ramieniu długim okazał się
jednym z chromosomów łatwych do identyfikacji u badanych mieszańców. Podobnie,
chromosom drugiej pary z blokiem bogatym w pary nukleotydów GC zlokalizowanym
na ramieniu krótkim oraz chromosom 8 pary z podobnie barwiącym się regionem występującym na ramieniu długim zostały zidentyfikowane jako chromosomy charakterystyczne dla kariotypu palii. Z kolei chromosomami charakterystycznymi dla kariotypu pstrąga
źródlanego były subtelo-akrocentryczne chromosomy numer 10 z DAPI – pozytywnym
blokiem występującym na ramieniu krótkim. Ponadto, u mieszańców jednoznacznie zidentyfikowano chromosomy pstrąga źródlanego numer 3, który posiada aktywny region
NOR na końcu ramienia długiego oraz chromosom numer 29 z aktywnym regionem NOR
zlokalizowanym na końcach obu ramion. Hybrydyzacja chromosomów z sondą telomerową oraz po zastosowaniu techniki PRINS ujawniła występowanie telomerów na końcach wszystkich chromosomów u badanych ryb. Ponadto u niektórych osobników obu
gatunków oraz ich potomstwa zaobserwowano występowanie interstycjalnie położonych
sekwencji (TTAGGG)n na jednym lub dwóch chromosomach. Zastosowanie klasycznych
oraz molekularnych technik cytogenetycznych umożliwiło identyfikację hybryd międzygatunkowych pomiędzy palią alpejską a pstrągiem źródlanym.
e-mail: sirrocoo@o2.pl
Słowa kluczowe: palia alpejska, pstrąg źródlany, mieszańce międzygatunkowe, chromosomy markerowe, cytogenetyka
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