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ROZRÓD RYB W WARUNKACH KONTROLOWANYCH
Dariusz Kucharczyk
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Intensywna produkcja rybacka oparta jest na wyprodukowanym w warunkach
akwakulturowych materiale obsadowym. Uzyskanie wysokiej jakości takiego materiału
musi być poprzedzone rozmnożeniem ryb i uzyskanie najpierw gamet, a potem larw
wysokiej jakości. Ryby w niewoli mogą być rozmnażane spontanicznie oraz po zastosowaniu
wspomagania hormonalnego. W przypadku ryb dzikożyjących, w tym karpiowatych,
rozród w warunkach wylęgarniczych, bez zastosowania iniekcji hormonalnych, często jest
niemożliwy. W ostatnich latach rozród ryb stał się jedną z intensywniej rozwijających się
dziedzin akwakultury. Zarówno istniejące, jak i sprawdzone metody sztucznego rozrodu wielu
hodowlanych gatunków ryb podlegają modyfikacjom, jednocześnie zaś rozmnaża się coraz
większą liczby gatunków, nawet tych do niedawna uważanych nie tylko za niekomercyjne, ale
wręcz za gatunki niepożądane. „Tradycyjny” sposób - wywołanie owulacji u samic i zwiększenia
ilości pozyskiwanego nasienia przy pomocy iniekcji zawiesiną zhomogenizowanych
przysadek mózgowych, najczęściej karpia - jest obecnie częściowo wypierany przez
stosowanie innych środków hormonalnych. Coraz częściej stosuje się sztuczne lub czyste
(wyizolowane) hormony albo też kombinacje tych hormonów z iniekcjami przysadką. Dla
opracowania biotechniki rozrodu sprawdza się działanie różnych środków hormonalnych
podawanych w różnych dawkach. Ma to szczególne znaczenie dla grup niejednorodnych
pod względem rozrodu, takiej jak na przykład ryby karpiowate. Niezbędne jest również
(poza gatunkami akwariowymi) podawanie hormonów wprowadzanych do organizmu
najczęściej w postaci iniekcji. To, jakie hormony są podawane, i w jakiej ilości, zależy od
gatunku i rodzaju tarła. Ryby o jednorazowym tarle w sezonie (jelec, jaź, boleń, leszcz, karp,
ryby roślinożerne: amur, tołpyga biała, tołpyga pstra) muszą otrzymać środki hormonalne,
nierzadko wraz z antagonistami dopaminy. Natomiast ryby o tarle porcyjnym (karasie, lin,
wzdręga) otrzymują inne hormony lub w innych dawkach. Zdarza się także, że hormony,
które działają u ryb karpiowatych porcyjnego tarła, nie przynoszą pozytywnych wyników
przy rozrodzie ryb o jednym tarle w sezonie rozrodczym. Takim, dla przykładu, środkiem
jest ludzka gonadotropina kosmówkowa – hCG, która u większości ryb stosowana jest jako
hormon wspomagający tradycyjne metody sztucznego rozrodu. Połączenie z homogenatu
przysadek mózgowych i hCG daje bardzo dobre efekty, bowiem w wielu przypadkach
osiągnięto znacznie lepsze wyniki rozrodu: wyższy procent przystępujących do rozrodu samic
(niejednokrotnie o kilkadziesiąt), lepszą biologiczną jakość ikry (wyższy procent wyklutych
embrionów) lub oba te wskaźniki jednocześnie. Zwiększenie procentu owulujących samic ma
kolosalne znaczenie, gdyż w wielu przypadkach nie wytarte samice, jeżeli przeżyją, muszą być
odrzucone z dalszej hodowli. Iniekcje hCG, najczęściej dootrzewnowe, stosowane są jednolub dwukrotnie, a w połączeniu z iniekcjami homogenatu z przysadek mózgowych dwu- lub
trzykrotnie. W ostatnich latach podjęto zakończone sukcesem, próby sztucznego wywołania
owulacji u ryb przy zastosowaniu jednokrotnej iniekcji hCG. Szczególne sukcesy odniesiono
u ryb karpiowatych, o porcyjnym rozrodzie (przede wszystkim ryby z rodzaju Carassius)
i piskorzowatych. W przypadku sztucznego rozrodu ryb morskich iniekcje hCG stosowane są
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najczęściej dwukrotnie, w odstępie kilku godzin. Stosowane dawki są bardzo różne i wynoszą
łącznie od 500 do 10000 IU/kg ciała samic. W prezentowanych badaniach jako środki
hormonalne stosowano także homogenat z przysadek mózgowych karpia oraz węgierski
preparat „ovopel”, zawierający analog GnRH i metoklopramid, związek antydopaminowy. Takie
środki hormonalne są bardzo często stosowane w rozrodzie karpia i innych ryb karpiowatych.
Pomimo podobnych efektów końcowych rozrodu, środki te odmiennie oddziaływają na
organizm ryby. CPE wpływa bezpośrednio na dojrzewanie gamet, natomiast GnRH pośrednio.
GnRH oddziałuje na gruczoły dokrewne ryby, które z kolei produkują własne gonadoliberyny
doprowadzając do dojrzewania gamet.
W Katedrze Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego prowadzone są prace nad kontrolowanym
rozrodem wielu słodkowodnych gatunków ryb, między innymi miętusa, okonia, sandacza,
szczupaka, bolenia, jazia, jelca, klenia … Niektóre z tych gatunków są już hodowane
w krajowych gospodarstwach rybackich, nad opracowaniem biotechnologii hodowli
pozostałych prace są wciąż prowadzone. Możliwość hodowli większej ilości gatunków,
zwiększa szanse hodowców na utrzymaniu się na rynku. Niektóre z gatunków ryb są zagrożone
w Polsce wyginięciem, o czym świadczy umieszczenie ich w „czerwonej księdze ryb”, a inne
bliskie takiego stanu. Dotyczy to między innymi takich ryb jak certa czy ciosa. Opracowanie
odpowiednio wcześniej technologii uzyskiwania materiału zarybieniowego, może pomóc
w uratowaniu tych gatunków przed wyginięciem.

E-mail: darekk@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, stymulacja hormonalna, akwakultura, jakość jaj
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AKTUALNY STAN AKWAKULTURY W POLSCE I EUROPIE
Andrzej Lirski
Zakład Rybactwa Stawowego, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Akwakultura europejska obejmuje około 35 gatunków ryb, skorupiaków i mięczaków.
Aktualnie łączna produkcja sektora wynosi (“The Future of European Aquaculture”, 2012)
2,6 mln ton ryb i owoców morza, produkowanych w wodach słodkich i słonych, z czego
w krajach Unii Europejskiej 1,3 mln ton. Dominują produkty akwakultury z wód słonych - 1,6
mln ton, z wód słodkich pochodzi 0,330 mln ton, natomiast produkcja mięczaków wynosi
0,650 mln ton. Łączna produkcja młodych stadiów ryb w wylęgarniach to 4 mld sztuk. Wartość
produkcji akwakultury w Unii Europejskiej wynosi około 3,1 mld Euro. Łączna produkcja
ryb przeznaczonych do konsumpcji w Polsce w 2012 roku wyniosła 32,3 tys. ton o wartości
około 330 mln zł, natomiast materiału obsadowego i zarybieniowego 11,2 tys. ton. W Europie
w sektorze akwakultury zatrudnienie znajduje około 190 tys. osób, natomiast w Polsce około
5,5 tys. osób. W 2012 roku zapotrzebowanie na ryby i owoce morza na runku UE wyniosło 12,5
mln ton. Jedynie w 9% (1,3 mln ton) zostało ono pokryte przez produkty akwakultury, w 27%
przez połowy, natomiast 9,1 mln ton ryb (64%) i owoców morza pochodziło z importu. Biorąc
pod uwagę fakt, że połowy w morzach i oceanach w najbliższych latach nie będą wzrastać,
zapotrzebowanie na ryby i owoce morza może być pokryte wyłącznie przez ich hodowlę.
W tym upatruje się szansy na dynamiczny rozwój akwakultury na terenie Unii Europejskiej, za
czym idą strategiczne dokumenty opracowane przez Komisję Europejską, takie jak „Strategia
zrównoważonego rozwoju akwakultury europejskiej” zakładające wzrost produkcji tego
sektora. Jednocześnie jednak statystyki wskazują na stagnację wielkości produkcji ryb w Unii
Europejskiej, podczas gdy w innych obszarach, szczególnie w Azji i Ameryce Południowej
obserwuje się szybki jej rozwój. Jednym z atutów chowu ryb w Unii Europejskiej jest spełnianie
wysokich standardów środowiskowych oraz restrykcyjnych norm bezpieczeństwa żywności.
Ten argument jest jednak również podawany jako jedna z poważnych barier dla uwolnienia
potencjału produkcji w ramach Unii Europejskiej i trudności w konkurowaniu z tańszymi
produktami o gorszej jakości.

E-mail: alirski@infish.com.pl
Słowa kluczowe: akwakultura europejska, akwakultura polska, wielkość produkcji ryb w Unii
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WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNOŚCI W AKWAKULTURZE
Józef Szarek, Izabella Babińska, Emilia Strzyżewska
Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Problematyka zdrowotności w akwakulturze wychodzi naprzeciw ekologicznej produkcji
oraz intensyfikacji chowu. Przyjmuje się, że ekologiczna produkcja zwierzęca w tym sektorze
ma zapewnić zwierzętom zaspokojenie ich potrzeb gatunkowych. Natomiast opieka nad ich
zdrowiem powinna opierać się na zapobieganiu chorobom. W chowie ryb znaczące miejsce
zajmuje zapewnienie im dobrostanu. W tym względzie istotnym jest aby miały wystarczającą
przestrzeń, wodę dobrej jakości z odpowiednią zawartością tlenu oraz były utrzymywane
zgodnie z wymogami dla danego gatunku z uwzględnieniem lokalizacji geograficznej.
Ponadto rodzaj dna powinien być możliwie zbliżony do występującego w warunkach
naturalnych, a w przypadku karpia dnem powinna być naturalna gleba. Projekt i budowa
zamkniętych systemów wodnych powinny uwzględniać: przepływy wody, parametry fizykochemiczne zapewniające zwierzętom dobry stan zdrowia i dobrostan oraz zaspokajać ich
potrzeby behawioralne. Uwzględniając wpływ gęstości obsady na dobrostan utrzymywanych
ryb, należy monitorować stan ryb: uszkodzenia płetw, inne zranienia, tempo wzrostu,
zachowanie i ogólny stan zdrowia oraz jakość wody. Wszelkie czynności przy zwierzętach
akwakultury należy ograniczyć do minimum i wykonywać bardzo ostrożnie używając
odpowiednich narzędzi i procedur, dzięki którym unika się stresu i szkód fizycznych. Z każdym
osobnikiem należy obchodzić się w taki sposób, aby ograniczyć do minimum szkody fizyczne
i stres, a jeżeli jest wskazane - zastosować znieczulenie.
Działania związane z sortowaniem ogranicza się do minimum i na tyle, ile wymaga
zapewnienie rybom dobrostanu. Jeżeli pomimo środków zapobiegawczych występuje
problem zdrowotny, stosuje się leczenie weterynaryjne zgodnie z hierarchią: 1. substancje
roślinne, zwierzęce lub mineralne w roztworze homeopatycznym, 2. rośliny i wyciągi z nich
bez działania znieczulającego, 3. pierwiastki śladowe, metale, naturalne immunostymulanty,
dozwolone probiotyki. Mając na uwadze przedstawione fakty należy stwarzać zwierzętom
akwakultury optymalne warunki życia, szybki wzrost, dobrą kondycję i zdrowie.

E-mail: szarek@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: akwakultura, dobrostan, zdrowie ryb, monitoring, leczenie
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PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ ANALIZ GENETYCZNYCH W CHOWIE I HODOWLI
RYB JESIOTROWATYCH
Dorota Fopp-Bayat
Katedra Ichtiologii, UWM w Olsztynie
Analizy genetyczne znajdują zastosowanie w pracach związanych z chowem i hodowlą
ryb jesiotrowatych. Niektóre techniki genetyczne są wykorzystywane zarówno do
prowadzenia prac selekcyjnych jak również do genetycznego monitorowania zróżnicowania
genetycznego cennych stad tarłowych ryb jesiotrowatych. Stosując odpowiednie markery
genetyczne podczas selekcji tarlaków ryb jesiotrowatych można przyczynić się do produkcji
materiału, charakteryzującego się wysokimi walorami hodowlanymi oraz uzyskiwać wyższe
współczynniki produkcyjne. Zastosowanie markerów genetycznych w pracach hodowlanych
umożliwia wnioskowanie na temat poziomu zmienności genetycznej stad ryb jesiotrowatych
jak również molekularną diagnostykę chorób tych ryb. Bardzo ważne jest to, iż analizy
genetyczne są kluczowe podczas prowadzenie prac związanych z ochroną zagrożonych
wyginięciem populacji ryb jesiotrowatych oraz ich restytucją. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, iż narzędzia genetyki molekularnej są niezawodne w identyfikacji genetycznej osobników,
która umożliwia uzyskanie informacji na temat przynależności badanego osobnika do
gatunku lub określenie jego hybrydowego pochodzenia. Markery molekularne są również
stosowane w genetycznej identyfikacji produktów spożywczych pochodzenia jesiotrowego,
a w szczególności kawioru, który często jest przedmiotem nielegalnego obrotu handlowego.
Ostatnio markery genetyczne są również wykorzystywane do weryfikacji manipulacji
genomowych (na przykład gynogenezy mejotycznej), które w nowoczesnej akwakulturze
ryb jesiotrowatych są stosowane do tworzenia stad samiczych przeznaczonych do produkcji
kawioru. Niniejsze opracowanie ukazuje znaczenie oraz możliwości zastosowania markerów
genetycznych w chowie i hodowli ryb jesiotrowatych.

E-mail: foppik@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: akwakultura, identyfikacja genetyczna, kawior, markery genetyczne, ryby
jesiotrowate
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WPŁYW POZIOMU INTENSYFIKACJI PRODUKCJI NA SKŁAD CHEMICZNY
TKANKI MIĘŚNIOWEJ KARPIA TOWAROWEGO (Cyprinus carpio L.)
Krystyna A. Skibniewska1, Janusz Zakrzewski1, Józef Szarek2, Zbigniew Walczak3,
Janusz Guziur4, Małgorzata Woźniak4
Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, UWM w Olsztynie
Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, UWM w Olsztynie
3
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Politechnika Koszalińska
4
Katedra Biologii i Hodowli Ryb, UWM w Olsztynie

1

2

Badania zrealizowano w 2007-8 r. w trakcie realizacji projektu Wpływ rodzaju technologii
produkcji rybackiej i jakości środowiska wodnego na wybrane wskaźniki hodowlane
i patomorfologiczne karpia konsumpcyjnego (Cyprinus carpio L.) przeprowadzonego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006”.
Materiałem badawczym była tkanka mięśniowa karpia odłowionego w lipcu i październiku
2007 r. w 6 gospodarstwach zlokalizowanych w różnych regionach kraju. Dwa gospodarstwa
stosowały semi-ekstensywną technologię produkcji (bez dokarmiania ryb), dwa – niskointensywną (okresowe dokarmianie paszami zbożowymi), oraz dwa – intensywną (karmienie
granulatem, jedno z gospodarstw produkowało ryby w sadzach na wodach pochłodniczych).
Oznaczono: zawartość białka ogólnego, tłuszczu ogółem oraz skład kwasów tłuszczowych,
zawartość ołowiu i kadmu oraz dokonano oceny konsumenckiej tkanki mięśniowej karpia
poddanego obróbce termicznej bez dodatku przypraw.
Średnia zawartość białka ogółem w oznaczanym materiale wyniosła 18,1% Największą,
statystycznie istotną, zawartość białka ogółem oznaczono w karpiach pochodzących
z intensywnego tuczu (średnio: 18,4%); tkanka mięśniowa ryb dokarmianych w produkcji
nisko-intensywnej zawierała średnio 18,0% białka, natomiast mięso karpia odłowionego
z gospodarstw stosujących semi-ekstensywną hodowlę zawierało średnio: 17,9% białka
ogółem. Oznaczona średnia zawartość tłuszczu ogółem w tkance mięśniowej karpia zawierała
się w szerokim przedziale od 0,47 do 3,49%, przy czym dla technologii semi-ekstensywnej
1,94%, nisko-intensywnej 0,94%, intensywnej 1,75%. Najmniejszą zawartością tłuszczu
ogółem zawierały próbki pochodzące z gospodarstw prowadzących nisko-intensywną
technologię chowu karpia. Próbki z odłowu lipcowego zawierały mniej tłuszczu, niż te
z odłowu październikowego; wyjątkiem były próbki z gospodarstwa prowadzącego chów
w wodach pochłodniczych i były skutkiem ponad dziesięciokrotnego wzrostu cen granulatu
w badanym okresie, co spowodowało ograniczenia w stosowaniu granulatu i zastąpieniu go
innymi paszami.
Średnia zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w próbkach przeznaczonych
do badania zawierała się w przedziale od 45% do 66% (średnio 55%), wielonienasyconych od 11% do 31% (śr. 20%), nasyconych – od 14% do 32% (śr. 26%). Stosunek grup kwasów
tłuszczowych do siebie zależał od technologii produkcji.
W próbkach tkanki mięśniowej karpia oznaczono średnio 0,082 mg ołowiu i 0,0125 mg
kadmu w 1000 g materiału. Najwyższa dopuszczalna zawartość tych szkodliwych metali
w rybach wynosi odpowiednio 0,30 mg/1000 g dla Pb i 0,05 mg/1000 g dla Cd. Wszystkie
badane próbki zawierały badane metale w ilościach znacznie poniżej NDZ.
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W teście konsumenckim najwyższą ocenę ogólną uzyskały próbki ryb z gospodarstw
prowadzących chów w technologii NI (średnio – 6,47, dla technologii WI - 5,84, dla SE - 6,09).
Barwa próbek pochodzących z gospodarstw SE uzyskała średnią ocenę 5,93, NI - 7,10, WI 6,23. Zapach próbek SE uzyskał średnią ocenę 6,22, NI - 6,35, WI - 5,54. Tekstura: SE - 5,88, NI
- 5,91, WI - 5,92. Soczystość: SE - 6,25, NI - 6,58, WI - 5,48. Smak: SE - 5,93, NI - 6,39, WI - 5,91.
Dla większości badanych wyróżników nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych; różnice
wykazano jedynie w barwie i soczystości ryb.
Badania nad wpływem rodzaju stosowanych w Polsce technologii produkcji karpia na jakość
mięsa tej ryby wykazały jego wysoką wartość odżywczą i korzystne cechy organoleptyczne.
Dla większości badanych parametrów jakości nie wykazano różnic statystycznie istotnych,
niekiedy nieco niższą ocenę uzyskiwały ryby z technologii intensywnej, stanowiącej margines
polskiej produkcji karpia. Najkorzystniejszą dla produkcji mięsa najwyższej jakości okazała
się technologia najpopularniejsza, a mianowicie, nisko-intensywna. Potwierdzono również
bardzo niski poziom zanieczyszczeń środowiskowych (ołowiu i kadmu) mięsa polskiego
karpia, co stanowi poważny argument w dyskusji nad wartością ryb słodkowodnych wobec
morskich i oceanicznych.

E-mail: kas@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: karp, jakość mięsa, intensyfikacja produkcji
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Wpływ wybranych warunków Produkcji pstrąga tęczowego
na profil kwasów tłuszczowych

Jarosław Parol, Renata Pietrzak-Fiećko
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Lipidy rybne odróżniają się wyraźnie od lipidów zwierząt lądowych składem
kwasów tłuszczowych. Charakterystyczną ich cechą jest obecność długołańcuchowych
polienowych (LC PEFA) kwasów tłuszczowych, a głównie kwasu eikozapentaenowego 20:5
(EPA), dokozaheksaenowego 22:6 (DHA) i występującego w niewielkich ilościach kwasu
dokozapentaenowego 22:5 (DPA). Uważa się, że zawartość LC PEFA zależy od gatunku
ryby i szeregu różnych czynników, między innymi warunków hodowli. Jednak postęp
w akwakulturze pozwala obecnie na znaczną poprawę składu kwasów tłuszczowych na
drodze żywieniowej. Dodatkowo uważa się, że największy wpływ na wartość żywieniową
ryb hodowlanych mają: temperatura i skład wody, w której żyją, przestrzeń życiowa, stres,
jakiemu są poddawane oraz dostarczane pożywienie.
Celem przeprowadzonych badań było wskazanie wpływu wybranych warunków hodowli
pstrąga tęczowego na profil kwasów tłuszczowych ryby. Materiał do badań stanowiło 36 sztuk
ryb świeżych zakupionych od sześciu wybranych hodowców ryb w okresie od czerwca do
września 2007 roku. Cykl produkcyjny w tych gospodarstwach różni się stosowaną paszą,
rodzajem stawów i sposobem wykorzystania oraz rodzajem wody, a także narybkiem. Do
przygotowania próbek zastosowano następujące metody: Folcha do wyodrębnienia tłuszczu
oraz Peiskera do przygotowywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Rozdział
chromatograficzny estrów kwasów tłuszczowych prowadzono przy użyciu chromatografu
gazowego Agilent Technologies 6890N z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID).
Identyfikację pików przeprowadzono przez porównanie z czasami retencji wzorców estrów
metylowych kwasów tłuszczowych (Supelco Bellefonte USA). Pstrągi tęczowe wbrew
powszechnej nieprawdziwej opinii, zawierają duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych
(70-80% ogółu kwasów tłuszczowych) oraz szczególnie wartościowych żywieniowo kwasów
grupy omega-3 (EPA, DPA i DHA). Statystyczna analiza istotności różnic wykazała, że to
pasza była czynnikiem różnicującym skład kwasów tłuszczowych między rybami różnych
producentów.

E-mail: jaroslaw.parol@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: pstrąg tęczowy, kwasy tłuszczowe, PEFA, pasza, warunki produkcji

Sesja 2:
Rozród ryb i genetyka w akwakulturze

Przewodniczący: M. Sokołowska-Mikołajczyk, P. Brzuzan
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UMĚLÁ REPRODUKCE RYB V ČESKÉ REPUBLICE
Jan Kouřil
Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury, České Budějovice
(Česká republika)
Nedílnou součástí akvakultury je zabezpečení umělé reprodukce ryb. V České republice se
umělá reprodukce provádí: 1/ u tržních druhů ryb chovaných pro maso v rybnících (kapr, lín,
býložravé druhy, dravé druhy, síhové) a v intenzivních chovech (lososovité druhy, jeseterovité
druhy, sumeček africký), 2/ u druhů ryb vysazovaných jako násadový materiál do volných
vod obhospodařovaných sportovními rybářskými svazy (kapr, dravé druhy, reofilní kaprovité
druhy, lososovité druhy, lipan), 3/ u druhů ryb chovaných pro dekorativní účely (karas zlatý,
kapr koi, dekorativní barevné formy jesena a perlína) a 4/ u ohrožených druhů ryb s cílem
rozšíření a posílení populací (mník, jesen, případně pískoř a karas).
K hormonální stimulaci ovulace (a obvykle i spermiace) při reprodukci kapra,
nejrozšířenějšího druhu ryby v české akvakultuře, se ustupuje od dřive používané kapří
hypofýzy a přechází se na maďarský preparát Ovopel (obsahující GnRHa a inhibitor
dopaminu), případně český preparát Supergestran (obsahující pouze GnRHa). Podobně jako
u kapra, je tomu i u řady dalších druhů ryb (lín, amur, tolstolobici, parma, jesen, ostroretka,
podoustev, karas, sumec, candát, sumeček africký, příp. okoun, lipan aj.). U jeseterovitých
druhů se ke stimulaci používá kapří hypofýza. Hormonální stimulace reprodukce se neprovádí
u lososovitých ryb, síhů a bolena (i když u nich byla úspěšně experimentálně vyzkoušena),
dale u štiky, tilapie a mníka. Jikry a sperma u většiny výše uvedených druhů ryb jsou vytírány
uměle, pomocí ruční masáže břišních partií, u ryb v anestezii (pomocí přípravků hřebíčkový
olej, 2-phenoxyethanol, příp. Propiscin). Pouze u okouna a candáta (misty i u kapra a lína) je
preferován poloumělý výtěr. Tilapie se rozmnožuje zásadně přirozeně. K odlepkování jiker
(u těch druhů ryb, u kterých je to potřebné) se používá zpravidla ředěné mléko, příp. suspense
talku, u sumce a lína se používají proteolytické enzymy. Uměle vytřené oplozené jikry ryb
se inkubují na rybích líhních v různých typech inkubačních přístrojů. Inkubované jikry jsou
preventivně ošetřovány přípravky na bázi jódu, příp. formalínem. Malachitová zeleň není
používána. Na některých rybích líhních je voda desinfikována UV lampami.

E-mail: kouril@frov.jcu.cz
Słowa kluczowe: umělá reprodukce, poloumělá reprodukce, hormonální stimulace ovulace
a spermiace, inkubace jiker
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SZTUCZNY ROZRÓD RYB W REPUBLICE CZESKIEJ
Jan Kouřil
Instytut Akwakultury, Wydział Rybactwa i Ochrony Wód, Uniwersytet Południowych Czech
w Czeskich Budziejowicach, Republika Czeska
Niepodzielnym elementem akwakultury jest sztuczny rozród ryb. W Republice Czeskiej
sztuczny rozród ryb prowadzony jest: 1/ u gatunków ryb produkowanych do konsumpcji
w stawach ziemnych (karp. lin, ryby roślinożerne, drapieżne, koregonidy) i w produkcji
przemysłowej (ryby łososiowate, jesiotrowate, sum afrykański), 2/ w celu wyprodukowania
materiału zarybieniowego ryb przeznaczonego do zarybiania wód otwartych, sportowo
zagospodarowanych przez koła wędkarskie (karp, ryby drapieżne, reofilne, karpiowate
i łososiowate, lipień), 3/ u ryb produkowanych dla celów dekoracyjnych (złota rybka, karpkoi, barwne formy dekoracyjne jazia i wzdręgi) oraz 4/ u zagrożonych gatunków ryb, celem
wzmocnienia i rozszerzenia ich populacji (miętus, jaź, rzadziej piskorz i karaś pospolity).
Do hormonalnej stymulacji owulacji (a zwykle i spermiacji) w reprodukcji karpia,
najbardziej rozpowszechnionego gatunku ryb w czeskiej akwakulturze, aktualnie odstępuje
się od wcześniej stosowanej hypofyzacji tarlaków a przechodzi się na Ovopel, preparat
węgierski (zawierający GnRHa i inhibitor dopaminy), ewentualne czeski preparat Supergestran
(zawierający GnRHa). Preparaty te stosowane są z powodzeniem u wielu gatunków ryb
(karp, lin, amur, tołpyga, brzana, jaź, certa, karaś, sum europejski, sandacz, sum afrykański,
ewentualnie okoń, lipień i inne). U ryb jesiotrowatych do stymulacji używa się homogenatu
z przysadek mózgowych karpia. Hormonalna stymulacja nie jest prowadzona u ryb
łososiowatych, koregonidów i bolenia (chociaż u nich była z dobrym skutkiem wypróbowana),
także u szczupaka, tilapii i miętusa. U większości wykazanych gatunków ikra i mlecz pobierane
są manualnie, przy pomocy masażu ręcznego brzusznej partii brzucha u ryb w anestezji
(z zastosowaniem olejku goździkowego, 2-phenoxyethalonu, rzadziej Propiscinu). Jedynie
u okonia i sandacza (lokalnie także u karpia i lina) preferowane jest tarło pół-sztuczne. Tilapia
zasadniczo rozmnaża się w warunkach naturalnych. Do odklejania ikry (u tych gatunków,
u których jest to konieczne) z reguły stosuje się rozrzedzone mleko, rzadziej roztwór talku,
u suma i lina stosowane są enzymy proteolityczne. Sztucznie wytarta i zapłodniona ikra
inkubowana jest w wylęgarniach z różnymi rodzajami aparatów wylęgowych. Inkubowana
ikra jest kąpana w celach profilaktycznych preparatami wyprodukowanymi na bazie
jodu ewentualnie formaliny. Zieleń malachitowa nie jest używana. W niektórych czeskich
wylęgarniach woda dezynfekowana jest promieniami UV.

E-mail: kouril@frov.jcu.cz
Słowa kluczowe: reprodukcja sztuczna, reprodukcja pół-sztuczna, hormonalna stymulacja
owulacji i spermiacji, inkubacja ikry
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WPŁYW POCHODZENIA, MASY CIAŁA ORAZ WIEKU RYB NA POTENCJAŁ
ROZRODCZY SAMCÓW BRZANY Barbus barbus (L.)
Beata I. Cejko1, Daniel Żarski2
1
Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN
w Olsztynie
2
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Wydział Nauk o Środowisku, UWM
w Olsztynie

Brzana Barbus barbus (L.) należy do karpiowatych ryb reofilnych, którą cechują wysokie
walory ekologiczne (typowy bentofag). Jej waleczność sprawia, że jest ona także cennym
gatunkiem ichtiofauny wód płynących oraz atrakcyjnym obiektem wędkarskim. Zmniejszający
się obszar występowania karpiowatych ryb reofilnych, w tym również brzany sprawia, że
produkcja materiału obsadowego w oparciu o kontrolowany rozród, może być skuteczną
metodą wspomagania dzikich populacji poprzez zarybienia wyhodowanym materiałem.
W celu określenia pochodzenia ryb na potencjał rozrodczy samców brzany, porównano
jakość plemników (ruchliwość), całkowitą objętość pozyskanego nasienia, całkowitą ilość
plemników oraz ich koncentrację w nasieniu. Mlecz pozyskano od samców dzikich (39,0227,0 g) tj. pozyskanych z wód otwartych oraz od samców wyhodowanych w warunkach
kontrolowanych (60,5-153,5 g). Wpływ masy ciała samców brzany zweryfikowano porównując
nasienie pobrane od samców hodowlanych o masie ciała 105-140 g (klasa I), 140-190 g (klasa
II) oraz 190-310 g (klasa III) określając takie same parametry jakościowe oraz ilościowe. Wpływ
wieku samców brzany określono porównując jakość oraz ilość nasienia pobraną od ryb
hodowlanych będących w wieku 3+ (60,5-153,5 gramów), 4+ (100,9-975,0 gramów) oraz 5+
(93,5-309,8 gramów).
W każdym przypadku przed pobraniem nasienia samce stymulowano hormonalnie za
pomocą Ovopelu (1 granula kg-1), a nasienie pozyskano po 12 godz. od jego podania. Przed
pobraniem nasienia samce wprowadzano w anestezję, a pobierając nasienie zachowywano
uwagę aby prób nie zanieczyścić moczem, fekaliami lub krwią. Mierzono całkowitą objętość
nasienia (ml), całkowitą ilość plemników (x109) oraz koncentrację plemników w nasieniu
(x109 ml-1). Za pomocą komputerowego systemu Computer-assisted Sperm Analysis System
(CASA) określono odsetek plemników ruchliwych (MOT, %), odsetek plemników o ruchu
progresywnym (PRG, %) oraz prędkość krzywoliniową plemników (VCL, µm s-1). Do aktywacji
plemników zastosowano płyn o składzie 68 mM NaCl, 50 mM mocznik o pH 7,7 i osmolalności
180 mOsm kg-1.
Wartości MOT oraz VCL plemników brzany były istotnie wyższe w nasieniu pobranym
od ryb hodowlanych (96,4% i 275,5 µm s-1) aniżeli dzikich (92,7% i 223,2 µm s-1). Odwrotną
zależność stwierdzono w ruchu progresywnym (PRG); wyższe wartości stwierdzono u ryb
dzikich (48,9%) aniżeli hodowlanych (33,5%). Trzykrotnie wyższą objętość nasienia oraz
ilość plemników pozyskano od brzan dzikich (3,1 ml i 40,7x109) aniżeli hodowlanych (0,9
ml i 11,5x109), (P<0,05). Nie stwierdzono natomiast różnic w koncentracji plemników (12,313,2x109 ml-1) między rybami dzikimi, a hodowlanymi (P>0,05).
W parametrach CASA nie stwierdzono istotnych różnic w zależności od masy ciała samców,
chociaż najwyższe wartości MOT (91,4%), PRG (14,3%) i VCL (145,9 µm s-1) odnotowano w klasie
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II w porównaniu do klasy I (83,4%, 13,8% i 140,0 µm s-1) oraz klasy III (91,1%, 11,9% i 144,7 µm s-1),
(P>0,05). Podobnie, całkowita objętość nasienia i ilość plemników była najwyższa w klasie
II (0,96 mi i 11,8x109), a najniższa w klasie I (0,58 ml i 7,2x109). Wartości tych parametrów
nie różniły się istotnie. Koncentracja plemników w nasieniu nie różniła się istotnie między
samcami o różnej masie ciała (9,2-11,3x109 ml-1), (P>0,05).
Wiek samców nie miał wpływu na wartości MOT (P>0,05). Najwyższe z kolei wartości PRG
oraz VCL stwierdzono u samców w wieku 3+ (33,5% i 275,5 µm s-1), a najniższe u samców
w wieku 5+ (13,49% i 143,9 µm s-1), (P<0,05). Największą całkowitą objętość nasienia oraz
całkowitą ilość plemników stwierdzono u samców 3+ (3,2 ml i 39,1x109), które były istotnie
wyższe od wartości u samców 4+ (0,91 ml i 11,5x109) i 5+ (0,82 ml i 9,95x109), (P<0,05). Nie
stwierdzono różnic istotnych statystycznie w koncentracji plemników (10,5-12,3x109 ml-1)
między samcami będącymi w różnym wieku (P>0,05).
Wyniki prezentowanych badań wskazują na występowanie zmienności w potencjale
rozrodczym samców brzany. Pomimo, że od ryb dzikich pozyskano większą objętość nasienia
o większej ilości plemników, to charakteryzowało się ono istotnie niższą jakością (MOT
i VCL) w porównaniu do nasienia pozyskanego od ryb hodowlanych. Nie stwierdzono aby
masa ciała samców determinowała ich wydajność reprodukcyjną, podczas gdy największą
efektywnością rozrodu cechowały się samce najmłodsze (3+). Podsumowując można
stwierdzić, że w warunkach kontrolowanych do rozrodu należałoby rekomendować ryby
młode, których masa nie przekracza 200 gramów.

E-mail: b.cejko@pan.olsztyn.pl
Słowa kluczowe: brzana, Barbus barbus (L.), ryby dzikie, ryby hodowlane, nasienie, CASA
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EFEKTYWNOŚĆ NATURALNEGO ROZRODU KARPIA W GOSPODARSTWIE
STAWOWYM PRZYBORÓW (PŁN. MAŁOPOLSKA)
Marian Tomala
Gospodarstwo Rybackie Przyborów k/Brzeska
Gospodarstwo Rybackie Przyborów k. Brzeska prowadzi działalność rybacką na areale
270 ha stawów (w 5 obiektach), kontynuując ponad 150-letnią tradycję gospodarki stawowej
w tym regionie. Główną rybą hodowlaną jest karp, któremu towarzyszą (polikultura): amur
biały, tołpyga biała i pstra, szczupak, sum europejski, sandacz, lin raz okazyjnie okoń, karaś
i płoć. Produkcja stawowa oparta jest o pełny 3-letni cykl hodowlany, w którym stosowane są
tradycyjne metody chowu ryb. Własne stado tarlakowe liczy około 300 sztuk ikrzyc i mleczaków
oraz własne tarliska naturalne (w 2 obiektach). Dzięki temu uzyskuje się corocznie własny wylęg
karpia K0, przeznaczony do dalszych etapów produkcji. Ryby wszystkich roczników karmione
są zbożami, głownie jęczmieniem i pszenicą, corocznie kupowanym od miejscowych rolników,
przez co uzyskuje się ryby handlowe o świetnych walorach smakowych i poszukiwanej
konsystencji mięsa. Walor ten posiada ogromne znaczenie reklamowe i ekonomiczne w czasie
całorocznej sprzedaży ryb, głównie przed świętami Bożego Narodzenia.
W 2014 roku do wstępnego przeglądu tarlaków (wyłącznie lustrzenie) przed tarłem
odłowiono łącznie 275 sztuk tarlaków (pozostałe osobniki upolowały w zimie wydry!),
z czego do tarła wybrano 107 szt ikrzyc (♀), 102 szt mleczaków (♂). Pozostałe 66 sztuk to
osobniki nierozpoznanem bądź niedojrzałe (twarde) i tzw. nie nabrane ikrzyce. Średnia masa
jednostkowa tarlaków wynosiła 7,3 kg, przy wahaniach od 5 do 8,8 kg/szt. W dniu 21 maja
br. obsadzono na dwóch tarliskach obiektu >Rudy Rysie< wyselekcjonowane komplety
trójkowe 1:2 tarlaków: po 13 sztuk ikrzyc (♀) i po 27 sztuk mleczaków (♂), tj. łącznie
26♀+54♂= 80 tarlaków o ogólnej masie 192 kg. Pozostałe tarlaki przewieziono na tarliska
obiektu w Książu Wlk., zaś niewykorzystane tarlaki trafiły do stawów kroczkowych K1/2, celem
nabrania w sezonie właściwej kondycji przedtarłowej. Temperatura wody w tarliskach była
optymalna i przekraczała 210 C. Analizowane tarło karpi rozpoczęło się w nocy 22/23 maja
i trwało ono do godzin popołudniowych. W dniu następnym o 3:30 rano tarlaki zostały
odłowione. Stwierdzono wytarcie się jedynie 15 ♀ (57,7%), zaś wylęg K0 się wykluł już po 4,5
dniach (28.05). Gospodarstwo na potrzeby własne odłowiło 2 mln szt wylęgu K0, (nadwyżkę
sprzedano), który został obsadzony na przesadkach I+II w ilości 50 tys. szt na 1 ha (odłów
jesienny bez letniego przeławiania). Celem wytworzenia wysokiej produkcji zooplanktonu
dla wylęgu, stawy narybkowe wcześniej były rolniczo uprawione i intensywnie nawożone
obornikiem bydlęcym w ilości 5 t/ha (w kupkach). Efektywność tarła karpi była zatem dobra
i wyniosła średnio ponad 10,5 tys. sztuk K0 na 1 kg masy ikrzycy.

E-mail: marian.tomala@ryby.przyborow.pl
Słowa kluczowe: karp, tarło naturalne, tarlaki, przesadki, efektywność rozrodu
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PŁYN AKTYWUJĄCY GAMETY JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY
EFEKTYWNOŚĆ ZAPŁODNIENIA IN VITRO W AKWAKULTURZE
Daniel Żarski
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zapłodnienie in vitro jest techniką polegającą na doprowadzeniu do bezpośredniego
kontaktu gamet (jaj oraz plemników) wobec płynu aktywującego umożliwiającego ich
aktywację i w efekcie doprowadzenie do zapłodnienia. W akwakulturze intensywnej technika
ta stosowana jest już od wielu lat i w zależności od gatunku stwarza hodowcom oraz
naukowcom wiele możliwości. Jednakże, zarówno jedni jak i drudzy popełniają nierzadko wiele
błędów, które w efekcie uniemożliwiają obiektywną ocenę efektywności rozrodczej. Spośród
najczęściej popełnianych błędów można wyróżnić nieumiejętne zarządzanie gametami
w trakcie lub tuż po pobraniu, używanie niewystarczającej ilości nasienia w stosunku do ilości
jaj oraz stosowanie nieodpowiednich płynów aktywujących gamety. Błędy te wynikają bardzo
często z faktu transferowania technik i protokołów zapłodnienia z jednego gatunku na drugi.
Jednakże, metoda stosowana z sukcesem u jednego gatunku nierzadko może być całkowicie
nieskuteczna u innego. Przykładowo, zastosowanie tzw. płynu Wojnarowicza do zapłodnienia
in vitro u karpia lub okonia warunkuje wysoką skuteczność zapłodnienia, podczas gdy
u lina praktycznie uniemożliwia zapłodnienie. Ponadto, fakt, że konkretny płyn aktywuje
ruch plemników (co jest często stosowaną metodą przy doborze płynów aktywujących do
zapłodnienia) nie zawsze świadczy o tym, że skutecznie doprowadzi do zapłodnienia, co
zostało udowodnione między innymi u karasia pospolitego. Różnice w efektywności różnych
płynów zależą od osmolarności oraz składu jonowego poszczególnych płynów aktywujących.
Natomiast „reakcja” gamet na poszczególny płyn (na wartość ciśnienia osmotycznego i skład
jonowy) zależy ściśle od biologicznych uwarunkowań gamet poszczególnych gatunków.
Możliwość postępu w tej dziedzinie jest uwarunkowana dogłębną analizą biologii gamet,
gdzie jaja oraz nasienie powinny być traktowane jednocześnie. W ramach niniejszej pracy
zostanie przedstawiony przegląd opublikowanych danych dotyczących stosowania różnych
płynów aktywujących gamety oraz krytyczne uwagi dotyczące praktycznego zastosowania
różnych płynów w akwakulturze ryb słodkowodnych.

E-mail: danielzarski@interia.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, sztuczne zapłodnienie, techniki wylęgarnicze
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WPŁYW HAMOWANIA KWAŚNEJ FOSFATAZY, LDH ORAZ β-NACETYLOGLUKOZOAMINIDAZY NA EFEKTYWNOŚĆ ZAPŁODNIENIA OKONIA
(Perca fluviatilis L.)
Beata Sarosiek1, Katarzyna Dryl1, Katarzyna Palińska-Żarska2, Daniel Żarski2
1
2

Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn

Pomimo opracowania metod sztucznego rozrodu okonia trudno znaleźć w dostępnej
literaturze dane na temat enzymów obecnych w jego nasieniu. Tym bardziej brak jest danych
na temat, jaką rolę pełnić mogą enzymy obecne w nasieniu, podczas procesu zapłodnienia.
W niniejszej pracy określono wpływ hamowania wybranych enzymów: kwaśnej fosfatazy
(AcP), dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz β-N-acetyloglukozoaminidazy (β-NAGazy),
obecnych w nasieniu okonia, na odsetek zapłodnionej ikry.
W doświadczeniu 1szym określono wpływ inhibitorów enzymów na parametry ruchu
plemników za pomocą systemu CASA. W tym celu nasienie pobrane od 4 samców okonia
zmieszano w stosunku 1:1 z buforem immobilizującym Kobayashi zawierającym 0,25; 1;
4mM molibdenianu amonu (inhibitor AcP), 0,00625; 0,025; 0,1mM gossypol (inhibitor LDH)
oraz 0,03; 0,125; 0,5M acetamid (inhibitor β-NAGazy). W kolejnym doświadczeniu inhibitory
enzymów (w stężeniach podanych wyżej) dodano do buforu aktywującego (80mM NaCl,
20mM KCl, 10mM Tris, pH 8,0), w którym przeprowadzano zapłodnienie.
Dodatek molibdenianu amonu nie spowodował istotnego obniżenia odsetka zapłodnionej
ikry, w kontroli wartość ta wynosiła 90%, a w próbie z 4mM molibdenianu: 77%. Dodatek
gossypolu (oprócz najniższej jego dawki) spowodował obniżenie odsetka zapłodnienia do
41%. Acetamid również znacząco obniżył odsetek zapłodnionej ikry do wartości 51%. Zatem
wydaje się, że aktywność fosfatazy kwaśnej w nasieniu okonia nie jest istotna w procesie
zapłodnienia. Natomiast zarówno LDH jak i β-NAGaza wydają się pełnić dość istotną funkcję
w procesie zapłodnienia okonia.
Praca wykonana w ramach projektu NCN Nr N 311 525 640.

E-mail: b.sarosiek@pan.olsztyn.pl
Słowa kluczowe: kwaśna fosfataza, LDH, β-N-acetyloglukozoaminidaza, zapłodnienie
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Interakcja kisspeptyny, GnRH oraz dopaminy w regulacji sekrecji
LH u karasia srebrzystego (Carassius gibelio) - badania in vitro.
Grzegorz Gosiewski, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, Magdalena Socha, Jarosław Chyb
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa, ul. T. Spiczakowa 6,
30-199 Kraków-Mydlniki
Kisspeptyna to neurohormon pełniący kluczową rolę w procesie dojrzewania płciowego
i rozrodu kręgowców, uczestniczący w kontroli sekrecji gonadoliberyny (GnRH) z podwzgórza
i gonadotropiny LH z przysadki mózgowej. U większości ryb kostnoszkieletowych sekrecja
GnRH i LH kontrolowana jest również przez układ dopaminergiczny, który hamuje
uwalnianie GnRH na poziomie podwzgórza, a sekrecję LH na poziomie przysadki mózgowej.
W nowoczesnej akwakulturze kontrolowany rozród ryb opiera się na zastosowaniu
preparatów zawierających kombinację analogów gonadoliberyny i antagonistów dopaminy.
Zastosowanie kisspeptyny, jako czynnika, który mógłby zwiększyć efektywność stosowanych
metod stymulacji rozrodu wydaje się prawdopodobne, szczególnie w świetle wyników
badań prowadzonych na ssakach, które wskazują na interakcję kisspeptyny z układem
dopaminergicznym. Potwierdzenie występowania podobnej interakcji u ryb jest szczególnie
istotne w związku z silnym, hamującym działaniem dopaminy na uwalnianie GnRH i LH.
W doświadczeniu in vitro badano wpływ kisspeptyny na spontaniczną oraz stymulowaną
przez analog GnRH [(Des Gly10, D-Ala6, Pro9 NEt] sekrecję LH z komórek przysadki mózgowej karasia
srebrzystego (Carassius gibelio), pochodzących od ryb z aktywnym układem dopaminergicznym
(grupa kontrolna, iniekowana roztworem fizjologicznym) lub zablokowanym przez Pimozyd
(antagonista receptorów dopaminowych, zastosowany w dawce 5 mg kg-1). Po 3 godzinach od
iniekcji od ryb pobierano przysadki mózgowe, które następnie poddawano procesowi dyspersji
enzymatycznej. Uzyskane w jej wyniku komórki) inkubowano (osobno z każdej z grupy) w obecności
kisspeptyny (10-9 – 10-6 M) i/lub analogu GnRH (10-7 M) przez 24 godziny. W medium inkubacyjnym
oznaczono poziom gonadotropiny LH metodą immunoenzymatyczną ELISA. Badania prowadzone
było przez dwa lata w okresie wczesnej odbudowy gonad (zima) oraz w okresie okołotarłowym (lato).
W żadnym z badanych okresów nie zaobserwowano wpływu kisspeptyny na spontaniczną
sekrecję LH z komórek przysadki pochodzących od ryb z aktywnym układem dopaminergicznym.
Wykazano natomiast hamujący wpływ tego neurohormonu na stymulowaną przez analog GnRH
sekrecję LH w okresie okołotarłowym. U ryb z zablokowanym układem dopaminergicznym
stwierdzono istotny wzrost spontanicznej oraz stymulowanej przez analog GnRH sekrecji LH pod
wpływem kisspeptyny w koncentracji 10-9 M oraz 10-7 M w okresie wczesnej odbudowy gonad.
Podobnie w okresie okołotarłowym pod działaniem kisspeptyny stwierdzono statystycznie
istotny wzrost zarówno spontanicznej jak i stymulowanej przez analog GnRH sekrecji LH.
Uzyskane wyniki wskazują na występowanie u karasia srebrzystego interakcji pomiędzy
kisspeptyną a układem dopaminergicznym i GnRH w kontroli sekrecji LH warunkach
doświadczenia in vitro i sugerują istnienie podobnej regulacji in vivo.
Badania prowadzone były w ramach grantu finansowanego przez NCN – DEC 2011/01/N/
NZ4/01159.
E-mail: grzechu272@gmail.com
Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: karaś, kisspeptyna, LH, rozród, dopamina
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CHARAKTERYSTYKA CYTOGENETYCZNA PSTRĄGA ŹRÓDLANEGO
(SALVELINUS FONTINALIS, MITCHILL 1814): ROZMIESZCZENIE
HETEROCHROMATYNY ORAZ MAPOWANIE WYBRANYCH SEKWENCJI DNA.

Agnieszka Śliwińska-Jewsiewicka2, Marcin Kuciński1, Małgorzata Jankun1,
Henryk Kuzminski4, Grazyna Furgala-Selezniow3
Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4
Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

1

2

Praca prezentuje charakterystykę cytogenetyczną pstrąga źródlanego pochodzącego
z Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie. Analiza i charakterystyka kariotypu u badanego gatunku zostały wykonane
w oparciu o tradycyjne i molekularne techniki cytogenetyczne. Prążki C zlokalizowano
w rejonie centromerowym wszystkich chromosomów pstrąga źródlanego. Ponadto
krótkie ramiona dwóch par chromosomów subtelocentrycznych (nr 9 i 10) oraz regiony
telomerowe pary chromosomów metacentrycznych (nr 5) były C-pozytywne. Zastosowane
enzymy restrykcyjne: Dde I, Hin fI, Mbo I, Hae III trawiły chromatynę w podobny sposób,
pozostawiając na chromosomach wyraźne prążki centromerowe i telomerowe, za
wyjątkiem enzymu restrykcyjnego Alu I, który dodatkowo trawił regiony centromerowe.
Barwienie fluorochromem DAPI ujawniło różnice pomiędzy kariotypami samic i samców.
Blok heterochromatyny DAPI-pozytywnej zlokalizowano w regionie telomerowym pary
chromosomowej o numerze 5 na dwóch chromosomach u samic oraz na jednym chromosomie
u samców. Sekwencyjne barwienie azotanem srebra (AgNO3) i chromomycyną A3 (CMA3)
ujawniło, iż regiony organizacji jąderka (NOR) są zlokalizowane w kilku loci, występując
w różnych formach. Hybrydyzacja chromosomów z sondą telomerową (PNA-FISH) ujawniła
występowanie sekwencji telomerowych (TTAGGG)n, które były zlokalizowane na końcach
wszystkich analizowanych chromosomów. Dodatkowo, zlokalizowano interstycjalne regiony
telomerowe (ITS) w regionach okołocentromerowych na jednym lub dwóch chromosomach
w obrębie pary chromosomowej numer 10. Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej PRINS
umiejscowiono sekwencje 5S rDNA, które były zlokalizowane na jednej parze chromosomów
subtelocentrycznych (nr 9). Sekwencje 5S rDNA nie występowały na chromosomach
jąderkotwórczych, podczas gdy interstycjalne regiony telomerowe (ITS) były zlokalizowane
w sąsiedztwie regionów organizacji jąderka. Zastosowane sekwencyjne barwienie wskazało,
iż obserwowane interstycjalne regiony telomerowe (ITS) prawdopodobnie powstały w wyniku
inwersji pericentrycznej.

E-mail: marcin_kucinski1@o2.pl
Słowa kluczowe: pstrąg źródlany, cytogenetyka, heterochromatyna, NOR, 5S rDNA, ITS
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SOUČASNÝ STAV AKVAKULTURY V ČR A JEJÍ PERSPEKTIVA Z POHLEDU
INTENZIVNÍHO CHOVU RYB
Ján Regenda
Ústav akvakultury, Fakulta rybářství a ochrany vod JU, CZ
Produkce ryb v ČR jako vnitrozemského státu je založena výhradně na sladkovodní
akvakultuře (cca 20 500 t). Relativně maly význam má rekreační rybolov na udici v rybářských
revírech (cca 4 000 t). Okrajová je pak hospodářská těžba ryb z přehrad (jezera nejsou) firmami
– cca 20 t ročně. V posledních letech připadá přes 96 % produkce ryb v ČR na rybníkářství a jen
necelá 4 % na intenzivní akvakulturu, především pstruhařství. Ze všech vyprodukovaných ryb
představuje až 87 % kapr (cca 18 000 t), pak následují ryby býložravé – 5 % (750–1000 t), dále
pak ryby lososovité 3,3–5 % (670–815 t), dravci dosahují jen 1 % (210–230 t), lín má klesající
trend od 1,3 na 0,8 % (284 na 166 t). Produkce síhů má díky kormoránům silně klesající trend
a její produkce se propadla z cca 400 t na konci 70. let. 20 st. na současných 20–30 t (0,1 %).
Velmi nízká je i produkce teplomilných druhů ryb, která dosahuje 10 t (0,04 %). Ostatní druhy
ryb dosahují stabilní produkce 400–600 t, tedy 2–3 %.
V rámci intenzivní akvakultury dnes dominuje chov lososovitých druhů ryb, především
pstruha, ale podíl sivena amerického (Salvelinus fontinalis) se pomalu zvyšuje. Zavádí se rovněž
chov sivena arktického (S. alpinus). Hlavní část produkce lososovitých ryb je v současnosti
realizována v průtočných systémech. Dnes jsou v ČR postaveny 3 RAS farmy Dánského
typu, jejich produkční kapacita na úrovni cca 500 t však není plně využita (2 systémy jsou
po rekonstrukci, resp. výstavbě). Nicméně do roku 2024 lze očekávat vybudování dalších
obdobných systému s produkcí ryb kolem 1300 t. Produkce teplomilných druhů ryb (sumeček
africký a tilapia) je dnes minimální, ale očekává se k jejich chovu využití odpadního tepla
z bioplynových stanic, kterých je v ČR dnes 500. Cílem do blízké budoucnosti je udržet stávající
produkci ryb v rybnících na stejné úrovni. Do roku 2024 je v ČR očekávaný růst produkce ryb
na úrovni 0,75 až 2,4 % a bude realizován především formou intenzivní akvakultury – RAS
(lososovité ryby, síhové, candát, sumec, sumeček africký, tilapie). Kromě vybudovaní nových
produkčních kapacit bude nutné paralelně rozvíjet i trh s těmito “novými” druhy ryb.

E-mail: regenda@frov.jcu.cz
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AKTUALNY STAN AKWAKULTURY W REPUBLICE CZESKIEJ ORAZ
PERSPEKTYWY INTENSYWNEGO CHOWU RYB
Ján Regenda
Instytut Akwakultury, Wydział Rybactwa i Ochrony Wód, Uniwersytet Południowych Czech
w Czeskich Budziejowicach, Republika Czeska
Produkcja ryb w Czechach, jako kraju śródlądowym, oparta jest wyłącznie na akwakulturze
słodkowodnej (cca 20 500 t). Relatywnie małe znaczenie posiadają rekreacyjne połowy
wędkarskie w obwodach rybackich (cca 4 000 t). Marginalne są połowy gospodarcze na
zbiornikach zaporowych (brak jezior naturalnych) – cca 20 t rocznie. W ostatnich latach ponad
96% produkcji ryb w Republice Czeskiej stanowi rybactwo stawowe (karpiowe), a tylko
niecałe 4% stanowi intensywna akwakultura, zwłaszcza rybactwo pstrągowe. Spośród ogółu
produkowanych ryb aż 87% stanowi karp (cca 18 000 t), następnie ryby roślinożerne – 5%
(210-230 t), ryby łososiowate stanowią 3,3-5% (670-815 t), ryby drapieżne osiągają zaledwie
1% (210-230 t), zaś produkcja lina wykazuje tendencję spadkową z 1,3 do 0,8% (z 284 do 166
t). Skutkiem drapieżnictwa kormoranów produkcja koregonidów spadła z cca 400 t (koniec lat
70 XX w.) do 20-30 t (0,1%) aktualnie. Bardzo niska również jest produkcja ryb ciepłolubnych
(tropikalnych), wynosząca 10 t (0,04%). Pozostałe gatunki ryb posiadają dość stabilny poziom
produkcji w wysokości 400-600 t ( 2‑3%).
W zakresie intensywnej akwakultury obecnie dominuje chów ryb łososiowatych, przede
wszystkim pstrąga (tęczowego), zaś udział pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinlis) wzrasta
dość wolno. Ostatnio do produkcji rybackiej wprowadza się także chów golca-palii arktycznej
(S. alpinus). Znaczny udział produkcji ryb łososiowatych aktualnie realizowany jest
w systemach przepływowych. Obecnie w Czechach zbudowane są 3 farmy duńskiego
typu RAS, przy czym ich możliwości produkcyjne wynoszące około cca 500 t nie są dotąd
w pełni wykorzystane. Tym nie mniej do roku 2024 należy oczekiwać wybudowania dalszych,
podobnych systemów technologicznych z produkcją ryb około 1 300 t. Produkcja gatunków
ciepłolubnych (sum afrykański, tilapia) aktualnie jest minimalna, ale w ich produkcji oczekuje
się wykorzystania zrzutowego ciepła ze stacji biogazowych, których aktualnie w CZ jest 500.
W najbliższej przyszłości głównym celem czeskiego rybactwa jest utrzymanie wysokości
produkcji stawowej na stabilnym poziomie. Do 2024 roku w Czechach oczekiwany jest wzrost
produkcji rybackiej na poziomie 0,74 do 2,4% rocznie, przy czym zrealizowane to będzie
głównie poprzez intensywną akwakulturę – typu RAS (ryby łososiowate, koregonidy, sandacz,
sum europejski, sum afrykański, tilapia). Ponadto, równolegle z budową nowych obiektów
produkcyjnych, koniecznym będzie sukcesywne rozwijanie także rynku zbytu z tymi „nowymi”
gatunkami ryb.

E-mail: regenda@frov.jcu.cz
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KOMBINOVANÁ TECHNOLOGIE ODCHOVU PLŮDKU KAPRA OBECNÉHO
(Cyprinus carpio L.) A LÍNA OBECNÉHO (Tinca tinca L.)
Tomáš Brabec, Jakub Sotona, Jan Mareš
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova univerzita v Brně,CZ
Tradiční odchov plůdku kapra a lína v rybnících je spojen s vysokými ztrátami během
prvního měsíce po vysazení. Kombinovanou technologií odchovu (recirkulační systém
a rybniční podmínky) lze eliminovat negativní faktory (kolísání fyzikálně-chemických
parametrů vody a nevhodnou velikostní strukturu přirozené potravy) jenž zásadně ovlivňují
přežití plůdku v rybničním prostředí. Rozkrm váčkového plůdku kapra (K0) a lína (L0) byl
prováděn v kontrolovaných podmínkách recirkulačního zařízení za využití nauplií žábronožky
solné (Artemia salina) a převodu metodou co-feeding na komerční startérové směsi do
věkové kategorie rozkrmeného plůdku Kroz. a Lroz.. U kapra byl sledován i vliv typu ošupení na
přežití a rychlost růstu. Dosažená úroveň přežití kapra v kontrolovaných podmínkách po 9
dnech (D9) rozkrmu byla vysoká, u šupinatého typu (S) dosahovala 97,51% a u lysého typu (N)
98,25%. Průměrná kusová hmotnost v této fázi odchovu byla u (S) typu 16,11 mg a u (N) typu
15,30 mg. Intenzita hmotnostního růstu (SWGR) dosahovala 25,51 % d-1 u (N) typu a u (S) typu
24,48 % d-1. V další fázi odchovu v rybnících po dobu 41 dní bylo u rychleného plůdku kapra
(Kr) dosaženo u (S) typu přežití 57,4 % při průměrné kusové hmotnosti 2,49 g, u (N) typu se
přežití pohybovalo na úrovni 52,7 % při průměrné kusové hmotnosti 3,70 g. Při odchovu z Kr
– K1 bylo dosaženo přežití při jarním výlovu u (S) typu 77,5% při průměrné kusové hmotnosti
30,06 g a koeficientu kondice dle Fultona (KF) 4,04 a u (N) typu 53 % při průměrné kusové
hmotnosti 26,77 g a (KF) 4,05. Celkové přežití K0 – K1 bylo u (S) typu 45,1 % u (N) typu 47 %.
Na plůdkových výtažnících, kde byly ryby odchovávány z K0 – K1 bez rozkrmení bylo celkové
přežití velice nízké u (S) typu 4,3 % při průměrné hmotnosti 21,02 g a KF 3,97 a u (N) typu
pouze 4 % při průměrné kusové hmotnosti 18,19 g a KF 4,05. Na sledovaných rybnících změna
strategie chovu přinesla navýšení produkce téměř o polovinu v porovnání s tradiční metodou
odchovu plůdku kapra. Při obdobné strategii počátečního rozkrmu L0 bylo dosaženo v (D13)
nižší úrovně přežití 84,8 % při průměrné kusové hmotnosti 11,9 mg. Specifická rychlost růstu
za sledované období dosahovala úrovně 21,34 %.d-1. Při odchovu v rybničních podmínkách
po dobu 42 dní dosahoval rychlený plůdek lína (Lr) hmotnosti 1,54g. V následujícím odchovu
v rybníku dosahoval plůdek lína (L1) při jarním výlovu průměrné kusové hmotnosti 1,34 g
a (KF) 2,31. Přežití z Lroz. – L1 bylo 49 %. Celkové přežití z L0 – L1 bylo 41,5 %.
Dosažené výsledky ukazují druhová specifika počátečního odchovu obou druhů
ryb. Vysoká úroveň přežití a vyšší konečná hmotnost ryb poukazují na vhodnost využití
kombinované technologie, což se projeví zvýšením produkce ryb.

E-mail: mares@mendelu.cz
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KOMBINOWANA TECHNOLOGIA WYCHOWU NARYBKU KARPIA (Cyprinus
carpio L) I LINA (Tinca tinca L.)
Tomáš Brabec, Jakub Sotona, Jan Mareš
Instytut Zoologii, Rybactwa, Hydrobiologii i Pszczelarstwa, Uniwersytet im. Mendla w Brnie,
Republika Czeska
Tradycyjny wychów narybku karpia i lina w stawach charakteryzuje się wysokimi stratami
w trakcie pierwszego miesiąca po zarybieniu. W kombinowanej technologii wychowu (system
recyrkulacyjny i warunki stawowe) można wyeliminować negatywne czynniki środowiskowe
(wahania wskaźników fizyko-chemicznych wody, nieprzydatną strukturę wielkościową pokarmu
naturalnego), które istotnie wpływają na stopień przeżywalności narybku w warunkach stawowych.
Rozkarmianie wylęgu karpia (K0) i lina (L0) był przeprowadzany w kontrolowanych warunkach systemu
recyrkulacyjnego przy wykorzystaniu stadiów nauplicznych artemii (Artemia salina) oraz żywienia
ryb metodą co-feedeng z zastosowaniem granulatu starterowego do wielkości rozkarmionego
narybku Krozk. i Lrozk. U karpi obserwowany był wpływ typu ułuszczenia na przeżywalność oraz tempo
wzrostu ryb. Uzyskany poziom przeżywalności karpia w warunkach kontrolowanych po 9 dniach
(D9) rozkarmiania był wysoki, u karpi pełnołuskich (S) osiągnał 97,51%, zaś u karpi lustrzeni (N) –
98,25%. Średnia masa jednostkowa ryb w tej fazie podchowu u karpi typu (S) wynosiła 16,11 mg/
szt, zaś u karpi typu (N) – 15,30 mg/szt. Specyficzna (relatywna) intensywność wzrostu wagowego
ryb (SWGR) osiągała u (N) 25,51 % d-1, zaś u (S) 24,48 % d-1. W dalszym etapie podchowu ryb w stawie
do 41 dni u narybku lipcowego karpia (Kr) uzyskano przezywalność u (S) 57,4% przy średniej masie
jednostkowej 2,49 g/szt, zaś u (N) przezywalność wahała się na poziomie 52,7% i masie jednostkowej
3,70 g/szt. Przy wychowie z lipcówki Kr – do narybku K1 w czasie wiosennego odłowu u karpi typu (S)
uzyskano przeżywalność 77,5% przy średniej masie jednostkowej 30,06% i współczynniku kondycji
Fultona (KF) – 4,04, zaś u karpi typu (N) 53,0%, średniej masie jednostkowej 26,77 g/szt i (KF) – 4,05.
Całkowita przeżywalność z K0 – K1 u karpi typu (S) wyniosła 45,1%, zaś u (N) - 47,0%. Na przesadkach
z kolei, gdzie był prowadzony podchów z K0 – K1 bez rozkarmiania, przeżywalność ryb była bardzo
niska i u karpi typu (S) wyniosła tylko 4,3 % przy średniej masie jednostkowej 21,092 g/szt i KF 3,97,
zas u karpi typu (N) zaledwie 4% przy średniej masie jednostkowej 18,19 g.szt i KF 4,05. Zastosowana
w badanych stawach zmiana strategii wychowu przyniosła w stosunku do tradycyjnej metodu
wychowu narybku karpia wzrost produkcji co najmniej o połowę.
Przy podobnej strategii początkowego rozkarmiania wylęgu lina L0 po 13 dniach uzyskano (D13)
nieco niższą przezywalność 84,8 % przy średniej masie jednostkowej 11,9 mg/.szt. Specyficzne
(relatywne) tempo wzrostu wagowego ryb w badanym okresie wyniosło 21,34 % d-1. Przy 42
dniowym wychowie stawowym narybek lipcowy lina (Lr) uzyskał średnią masę jednostkową 1,54
g/szt. W okresie tym wychowu stawowego narybek lina (L) przy odłowie posiadał średnią masę
jednostkową 1,34 g/szt, a (KF) 2,31. Stopień przeżycia od stadium rozkarmionego Lrozk. – K1 wyniósł
49%, zaś cakowita przeżywalność z L0 - L1 wyniosła 41,5%. Uzyskane wyniki badań wykazują
specyfikę gatunkową wczesnego podchowu obu badanych gatunków ryb. Wysoka przeżywalnść
i wyższa końcowa masa jednostkowa ryb wskazują na przydatność wykorzystania kombinowanej
technologii, co skutkuje zwiekszoną produkcją rybacką.
E-mail: mares@mendelu.cz
Słowa kluczowe: karp, lin, rozkarmianie narybku, gospodarka stawowa, akwakultura
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KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ STAWOWYCH GOSPODARSTW RYBACKICH NA
OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LGR „ŻABI KRAJ”
Krzysztof Szymura, Irena Białowąs, Stanisław Gabzdyl
Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj”, Skoczów
Realizowane przez Lokalne Grupy Rybackie Strategie zakładają, między innymi,
wspieranie gospodarstw rybackich w rozwijaniu ich nowych funkcji oraz dywersyfikacji
źródeł przychodów. Wzrost konkurencyjności gospodarstw rybackich, lepsze wykorzystanie
potencjału produkcyjnego oraz ich pozaprodukcyjnych funkcji decydują o możliwościach
dalszego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Dlatego ważną kwestią w tym procesie
staje się wymiana informacji o przebiegu działań oraz kierunkach zmian w gospodarstwach
rybackich realizowanych w różnych regionach kraju przy pomocy środków osi 4 Programu
Operacyjnego “Ryby”. Prezentacja przedstawia wnioski z działań na obszarze Stowarzyszenia
LGR “Żabi Kraj”. Złożone wnioski oraz realizowane w ramach „Wzmocnienia konkurencyjności”,
Restrukturyzacji lub reorientacji działalności” lub „Podnoszenia wartości produktów rybactwa”
projekty pozwoliły na rozszerzenie dotychczasowych form działalności beneficjentów.
Najczęściej obserwowane kierunki zmian w gospodarstwach rybackich to organizacja w nich
nowych form sprzedaży produktu (punkty sprzedaży bezpośredniej, łowiska wędkarskie),
rekreacyjne oraz edukacyjne wykorzystanie stawów (przystanie i sprzęt pływający,
ścieżki edukacyjne), podjęcie działalności agroturystycznej (utworzenie bazy noclegowej
i rekreacyjnej, punktów gastronomicznych).

E-mail: biuro@zabikraj.pl
Słowa kluczowe: stawowa gospodarka rybacka, organizacja produkcji
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EKONOMICZNE ASPEKTY KONTROLOWANEGO PODCHOWU MIĘTUSA (Lota
lota L.) OD WYLĘGU DO NARYBKU LETNIEGO
Konrad Turkowski1, Krzysztof Kupren2, Katarzyna Palińska-Żarska2, Daniel Żarski2,
Rafał Chwaluczyk3, Anna Hakuć-Błażowska4
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
3
Gospodarstwo Rybackie w Czarcim Jarze
4
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Turystyki i Rekreacji

1

2

Analizie poddano koszty produkcji narybku letniego miętusa z 66 000 szt. wylęgu
podchowywanego w zamkniętych obiegach recyrkulacyjnych, tworzących system 11
akwariów, o łącznej pojemności 550 dm3. Wylęg karmiony był naupliusami Artemia i po 40
dniach podchowu (od 29. 03. 2014 do 09.05.2014) uzyskano 30 000 szt. narybku letniego (ok.
45 % przeżywalności) o przeciętnej długość całkowitej około 25±5 mm i średniej masie około
0,2±0,05 g. W analizie uwzględniono ściśle powiązane z technologią podchowu narybku
koszty inkubacji cyst Artemia.
Łączne koszty operacyjne (liczone bez kosztów amortyzacji urządzeń) wyniosły 6 126
zł i w przeliczeniu na 1 sztuki narybku letniego miętusa kształtowały się na poziomie około
0,20 zł. Największe nakłady poniesiono na robociznę, łącznie 482 roboczogodziny, oraz zakup
pokarmu – cyst artemii - łącznie 3,5 kg. Robocizna i pokarm stanowiły odpowiednio 37%
i 34% kosztów operacyjnych produkcji narybku. Udział pozostałych wydatków poniesionych
na zakup wylęgu miętusa i z tytułu zużycia energii elektryczne oraz gazu grzewczego był
znacznie mniejszy i kształtował się odpowiednio na poziomie około 11%, 8% i 7% kosztów
operacyjnych. Pozostałe około 3% kosztów operacyjnych to wydatki poniesione przede
wszystkim z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków, soli niejodowanej, środków
czystości i dezynfekcyjnych.
Największe znaczenie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej produkcji wylęgu
letniego miętusa mają koszty robocizny i przyjęty sposób (system akordowy, płacy stałej lub
umowy – zlecenia), rozliczenia wykwalifikowanego personelu, niezbędnego do powodzenia
całości przedsięwzięcia.

E-mail: konrad.turkowski@uwm.edu.p
Słowa kluczowe: miętus, podchów kontrolowany, narybek letni, koszty operacyjne
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AKWAKULTURA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Tomasz Kajetan Czarkowski1, Krzysztof Kupren2, Krzysztof Kozłowski3
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3
Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1

2

Akwakultura organizmów słodkowodnych, czyli chów i hodowla słodkowodnych
organizmów wodnych, w szczególności ryb, za pomocą technik opracowanych w celu
zwiększenia produkcji powyżej naturalnej zdolności środowiska, odbywa się głównie na
obszarach wiejskich. Oprócz funkcji typowo produkcyjnej, akwakultura spełnia szereg innych
funkcji w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności odgrywa
znaczącą rolę w turystyce, rekreacji i wypoczynku oraz w szeroko pojętej ochronie środowiska.
Szczególne znaczenie dla turystyki wiejskiej i rekreacji oraz zachowania bioróżnorodności
mają niewielkie stawy ziemne. Według szacunkowych danych zebranych w 2012 roku przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, w województwie istnieje
630 indywidualnych użytkowników stawów ziemnych, użytkujących prawie 1300ha, z czego
ok. 85% stanowią użytkownicy małych stawów (do 1 ha pow.). Łączna masa ryb odławianych
rocznie według tych szacunków wynosi ok. 320 ton, natomiast wydajność ok. 382 kg/ha.
Z badań Czarkowskiego i in. (2014) wynika, że wody powierzchniowe i ryby w turystyce
wiejskiej województwa warmińsko-mazurskiego odgrywają znaczącą rolę. Według właścicieli
gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów turystyki wiejskiej współpracujących
z doradztwem rolniczym wody powierzchniowe i żyjąca w nich ichtiofauna znacząco wpływa
na atrakcyjność obszarów wiejskich Warmii i Mazur. Akwakultura stawowa wydaje się być
ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, nie tylko w kontekście
produkcyjnym i ekologicznym. Jak widać stanowi również nieodłączny składnik związany
z dywersyfikacją działalności gospodarstw wiejskich, szczególnie w kierunku turystyki
i rekreacji. Aczkolwiek, należy mieć na uwadze fakt, że na obszarach wiejskich o charakterze
pojeziernym, pod względem atrakcyjności turystycznej akwakultura przegrywa z rybactwem
jeziorowym i jego produktami.

E‑mail: t.czarkowski@w-modr.pl
Słowa kluczowe: akwakultura, obszary wiejskie, agroturystyka, stawy ziemne
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MOŻLIWOŚCI INTENSYWNEJ PRODUKCJI NARYBKU KARPIA (Cyprinus
carpio L.) W ZALEŻNOŚCI OD ZAGĘSZCZENIA OBSAD i OKRESU WYCHOWU
Janusz Guziur1, Wojciech Skorupa2, Krzysztof Skorupa2, Małgorzata Woźniak1
1
2

Katedra Biologii i Hodowli Ryb, UWM w Olsztynie
Gospodarstwo Rybackie Ostróda-Warlity, sp. Z o.o

W sezonach 2006 i 2011 badano efekty produkcyjne intensywnego wychowu ciężkiego
narybku karpia (K1) w 10 stawach-przesadkach II. (0,85 -8,72 ha) obiektu Gospodarstwa
Rybackiego Ostróda-Warlity (woj. warmińsko-mazurskie), o zróżnicowanym stopniu
zagęszczenia obsad narybku lipcowego, termice sezonu i okresie wychowu. Stosowano
3 poziomy zagęszczeń narybku: niski - 10-20 tys., średni - 21- 30 tys. oraz wysoki - 30-45
tys. sztuk lipcówki karpia na 1 ha. Czasokres wychowu narybku w obu badanych sezonach
przebiegał od czerwca do początku października (2006) lub od czerwca do września (2011)
i wynosił 100-124 dni (analizowany w 3 przedziałach czasowych). Wszystkie badane przesadki
II. zasilane były tradycyjnie wodą pompowaną z chłodnego jez. Szeląg Wlk. (P-599ha). Sezon
2006 r. był wyjątkowo ciepły (temp. wody maks. do 29,6°C), podczas gdy w 2011 r. temperatury
wód były niższe średnio o 3,3°C (maks. do 24,30C). Wydajność naturalna wszystkich przesadek
II była relatywnie niska (156 kg/ha). Ze względu na niską masę lipcówki Kw i obsad stawowych
(20-67kg/ha), wielkość końcowego odłowu narybku K1 traktowano jako przyrost brutto.
Każdorazowo narybek karmiony był granulowaną paszą ekstrudowaną firmy Aller-Aqua Master
(stałe karmniki samoczynne). W sezonie 2006, przy silnie zróżnicowanej przeżywalności P=2978%, w jesieni uzyskano ciężki narybek karpia K1 o masie jednostkowej 78-205 g/szt (maks.233
g/szt), zaś w chłodniejszym sezonie 2011 roku uzyskano nieco wyższą przeżywalność ryb
P=50-69% oraz bardziej wyrównaną masę jednostkową narybku 105-210 g/szt. (maks. 228
g/szt). Dzięki zastosowaniu granulatów i uzyskaniu korzystnych współczynników FCR (0,791,67) produkcja (odłów) narybku w sezonie 2006 roku była wysoka i wyniosła 1204- 2166 kg/
ha. Koszt 1 kg przyrostu ryb z paszy (cena 2,60 zł/kg), był w badanych stawach wyrównany
i wyniósł średnio 4,04 zł/kg, (3,85-4,34). W chłodniejszym sezonie 2011 r. produkcja narybku
była rekordowo wysoka (1250-2700 kg/ha), przy czym najwyższa była w stawach średnio
i silnie zagęszczonych o najdłuższym okresie wychowu (115-124 dni). W 2011 r. współczynniki
FCR (0,94-1,59) były zbliżone do sezonu 2006, przy czym najkorzystniejsze współczynniki FCR
(średnio 1,11) uzyskano w obsadach o wysokim zagęszczeniu ryb (33 tys. szt/ha) i wysokiej
produkcji (2,1-2,4 t/ha) z długim okresem wychowu (115-119 dni). Koszt przyrostu ryb z paszy
(a 3 zł/kg) był zbliżony do kosztu z 2006r i wyniósł średnio 4,00 zł/kg (3,30-4,56); przy czym
najkorzystniejszy wystąpił przy obsadach silnie zagęszczonych (33 tys. szt/ha). Przy krótkim,
100-110 dniowym okresie wychowu produkcja narybku z obu sezonów wyniosła średnio 1351
kg/ha i wysoce statystycznie (p-0,01) różniła się od produkcji ze stawów z dłuższym wychowem
lipcówki 111-119 dni (średnio 2085 kg/ha) i wychowem do 124 dni (2145 kg/ha). Tak więc
dostatek pokarmu (granulatu), wysokie zagęszczenie obsad, dłuższy czasokres wychowu
lipcówki w przesadkach II stwarzają realne możliwości uzyskiwania rekordowej produkcji
ciężkiego narybku (100-233 g/szt.) w wysokości 2,0 -2,7 t/ha. W warunkach chłodnego
klimatu i relatywnie krótkiego okresu wzrostowego ryb regionu Warmii i Mazur, produkcja
ciężkiego narybku karpia K1 stwarza także możliwość bezpiecznego (efektywniejszego) jego
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przezimowania, złagodzenia lokalnego deficytu narybku K1 (sprzedaż nadwyżek K1 innym
hodowcom) oraz produkcji ciężkiej dwuletniej „handlówki” karpia (powyżej 1,2 kg/szt),
analogicznie jak w 3-letnim cyklu produkcyjnym z kroczków karpia (K2/3).

E-mail: jguziur@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: narybek karpia, przesadki, produkcja, współczynnik FCR, czasokres wychowu
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DOMESTYKACJA NOWYCH GATUNKÓW RYB JAKO CZYNNIK WZROSTU
AKWAKULTURY
Krzysztof Ciszewski
Zakład Gospodarki Rybackiej, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Hodowla ryb, młodsza gałąź rolnictwa, opiera się na gospodarowaniu naturalnymi
źródłami, co w dużym stopniu czyni ją zrównoważoną. Intensywny rozwój nowoczesnej
akwakultury byłby niemożliwy bez domestykacji ciągle to nowych gatunków. W akwakulturze,
marikulurze oraz konchikulturze w różnym stopniu udomowienia jest około 250 gatunków.
Pierwszym gatunkiem, którego ślady zachowały się jako malowidła na Egipskich grobowcach
była tilapia Tilapia sp. około 1500 lat p.n.e. Najpierw Rzymianie, a potem mnisi zakonni
praktykowali hodowlę karpia Cyprinus carpio sp. Wśród tak ogromnej i różnorodnej
biologicznie grupy kręgowców sklasyfikowanie ryb hodowlanych o różnym poziomie
udomowienia jest bardzo trudne. W pracy opisano pięciostopniową skalę udomowienia
ryb. Do pierwszego stopnia zakwalifikowano gatunki ryb, które są na etapie aklimatyzacji
do środowiska hodowlanego. Do drugiej grupy zaliczono gatunki ryb, których tylko część
cyklu hodowlanego odbywa się w niewoli, przykładem może być hodowla węgorza Anguilla
anguilla. Trzeci stopień udomowienia to taki, gdy cały cykl hodowlany jest zamknięty, ale
tarlaki są pozyskiwane ze środowiska naturalnego. Przykładem gatunku w trzecim stopniu
udomowienia może być tuńczyk Thunnini sp. Gatunki ryb, których cykl hodowlany jest
zamknięty, bez prowadzenia programu selekcyjnego zaliczamy do czwartego stopnia
udomowienia. Przykładem czwartego stopnia udomowienia jest sandacz Sander lucioperca.
W piątym stadium udomowienia ryb są gatunki których cykl hodowlany jest zamknięty
oraz stosowany jest programy selekcyjne. Domestykacja ryb nabrała dziś większego niż
kiedykolwiek znaczenia. Sukces hodowli nowego gatunku zależy od zamknięcia cyklu
hodowlanego i wprowadzenia programu selekcyjnego. Karpia introdukowano z sukcesem
do ponad 100 krajów na całym świecie. Wprowadzenie nowego gatunku do akwakultury
wiąże się z potencjalnym zagrożeniem ekologicznym. Jednak rozsądnie prowadzona zgodnie
z prawem akwakultura ma znikomy wpływ na stan ekologiczny. Wprowadzenie do hodowli
nowego gatunku jest ekonomicznie wskazane. W pracy określono kryteria dobory gatunków
nowo wprowadzanych w celu zwiększenia sukcesu hodowlanego i ekonomicznego oraz
uwarunkowania prawne wprowadzania nowych gatunków. Dokonano także przeglądu
nowych gatunków wprowadzanych do hodowli w naszym kraju.

E-mail: kciszewski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: domestykacja, udomowienie, hodowla
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ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW HODOWLANYCH NARYBKU LIPIENIA
EUROPEJSKIEGO (Thymallus thymallus L.) W ZAMKNIĘTYM SYSTEMIE
RECYRKULACYJNYM
Adam Polewacz1, Adam M. Lejk2, Marcin S. Kuciński1, Tomasz S. Liszewski1,
Maciej Rożyński1, Mariusz Szmyt2
1
2

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

Praca prezentuje charakterystykę wybranych wskaźników hodowlanych narybku
lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) w zamkniętym systemie recyrkulacyjnym.
Analizowano podstawowe parametry hodowlane podczas podchowu narybku, takie jak:
masa, przeżywalność, współczynnik względnego tempa przyrostów masy osobnika (SGR),
względne tempo przyrostów biomasy (SBR), relatywne tempo przyrostów masy osobnika
(RGR), relatywne tempo przyrostów biomasy (RBR), wskaźnik wykorzystania paszy (FCR).
Próbę badawczą stanowił materiał pochodzący z Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych
w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Ryby przetrzymywano w trzech
basenach (w obsadzie 200 sztuk na basen), w warunkach optymalnych dla badanego
gatunku (temperatura wody 14-15oC, natlenienie 8 - 8,7mgO2/dm3, saturacja 60 - 80%). Po
243 dniach podchowu narybek lipienia europejskiego osiągnął średnią masę na poziomie
87,23g i długość 21,03cm. Średnia wartość współczynnika pokarmowego wyniosła 1,06.
Ponadto, obserwowane wartości wskaźników hodowlanych narybku lipienia europejskiego
podchowywanego w zamkniętym systemie recyrkulacyjnym były wyższe od tych
obserwowanych w przypadku obiegów otwartych raportowanych w dostępnej literaturze.
Śmiertelność w zamkniętym systemie recyrkulacyjnym była bardzo niska (1,97%). Wysokie
wartości wskaźników RGR (3, 066% d-1), RBR (2,297% d-1) wskazują, że zamknięte systemy
recyrkulacyjne, dzięki możliwości ścisłej kontroli parametrów środowiska stwarzają dogodne
warunki do chowu i hodowli lipienia europejskiego. Próby optymalizacji warunków produkcji
materiału zarybieniowego ryb w zamkniętych obiegach recyrkulacyjnych przynoszą
wymierne korzyści ekonomiczne pozwalając podnieść efektywność zarybień cennych
ekologicznie i gospodarczo gatunków ryb takich jak lipień europejski.

E-mail: mariusz.szmyt@uwm.edu.pl.
Słowa kluczowe: parametry hodowlane, zamknięty system recyrkulacyjny, podchów narybku

Sesja 4:
Zdrowotność ryb oraz jakość surowca rybnego

Przewodniczący: K.A. Skibniewska
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ZAGROŻENIA I OCHRONA ZDROWIA RYB
Jan Żelazny
Zakład Chorób Ryb, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach
Stan zdrowia jest jednym z głównych czynników decydujących o wynikach gospodarczych
chowu i hodowli ryb, jej efektywności i opłacalności. Intensyfikacja hodowli i przerzuty
materiału zarybieniowego ryb oraz postępująca eutrofizacja i okresowe deficyty wód
śródlądowych w ostatnich latach, spowodowały zwiększenie zagrożenia zdrowia tych
zwierząt wodnych, zarówno w warunkach hodowlanych jaki i naturalnych, chociaż problem
chorób ryb występował od wielu lat. Już w 1898 roku Wacław Sikorski pisał „niewidzialne
drobnoustroje są powodem bardzo wielu chorób”, dodając przy tym „których znajomość
jest prawie żadna”. Od tamtego czasu nastąpił olbrzymi postęp w rozwoju nauk w zakresie
patologii ryb. Poznano i opisano istotę oraz przyczyny wielu jednostek schorzeń, opracowano
wiele sposobów zwalczania chorób ryb, wprowadzono system zwalczania z mocy prawa
szczególnie groźnych, zaraźliwych chorób, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Zwalczanie bowiem tych chorób to nie jest sprawa tylko jednego zbiornika wodnego, stawu
czy gospodarstwa. Często choroby te atakują ryby na olbrzymich obszarach kraju, a nawet
świata. Przykładem tego jest np. wirusowa posocznica krwotoczna łososiowatych (VHS) lub
ostatnio gwałtownie rozprzestrzeniające się zakażenie herpeswirusem koi (KHV) u karpia.
Pod pojęciem zwalczania choroby należy rozumieć szereg działań, obejmujących:
- profilaktykę, czyli stosowanie szeregu zabiegów, podejmowanie różnych działań lub unikanie
sytuacji niekorzystnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ryb, mających na celu
niedopuszczenie do wystąpienia choroby lub złagodzenia skutków jej przebiegu,
- terapię, czyli aktywne, bezpośrednie działanie na czynnik etiologiczny wywołujący chorobę,
- działanie z mocy prawa, niektórzy mówią z urzędu, prowadzone przez Inspekcję
Weterynaryjną w oparciu o akty prawne regulujące postępowanie w przypadku wystąpienia
szczególnie groźnych, łatwo przy tym rozprzestrzeniających się chorób, które w języku
prawnym określone są jako choroby podlegające obowiązkowi zwalczania.

E-mail: zeljan@piwet.pulawy.pl
Słowa kluczowe: ryby, hodowla ryb, choroby ryb, zwalczanie chorób
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STĘŻENIE Al, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, V i Zn W NARZĄDACH KARPI, Cyprinus
carpio (L. 1758), W ZALEŻNOŚCI OD STANU ICH ZDROWIA
Mikołaj Protasowicki, Magdalena Lidwin-Kaźmierkiewicz
Katedra Toksykologii, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
Przyczyną chorób ryb mogą być: stres, złe warunki środowiskowe, w tym zanieczyszczenie
wód, pasożyty, bakterie i wirusy. W ostatnim okresie zwrócono uwagę na pojawienie się
w hodowlach karpi, dotychczas nie notowanej w Polsce, choroby Koi Herpes Virus (KHV).
Wirus ten powoduje śnięcia karpi, przy czym śmiertelność może dochodzić do 90% obsady.
Śmierć ryb, następuje głównie z powodu zaburzenia w wymianie jonowej i gazowej, między
organizmem ryby a środowiskiem wodnym.
W dostępnej literaturze jest niewiele publikacji dotyczących porównania poziomu
mikroelementów i makroelementów u ryb zdrowych i takich, które wykazują objawy choroby.
Celem badań było ustalenie czy choroba prowadzi do zwiększonego wydalania lub pobierania
pierwiastków niezbędnych i śladowych o nieokreślonym znaczeniu przez organizm karpia.
Materiał do badań stanowiły karpie (Cyprinus carpio L., 1758) z dwóch hodowli na kanale
zrzutowym wód pochłodniczych przy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Ryby do
badań pobierano w okresie 7-miu miesięcy w odstępach tygodniowych. Wiek ryb w chwili
rozpoczęcia badań wynosił około 5 miesięcy. Ogółem pobrano 130 egzemplarzy, a podziału na
ryby zdrowe (70 szt.) i chore (60 szt.) dokonano na podstawie widocznych objawów klinicznych
choroby. Ryby zważono i zmierzono, następnie przeprowadzono badania sekcyjne podczas,
których oceniono wygląd, barwę, konsystencję wszystkich narządów i tkanek. Z każdej ryby
do dalszych badań pobrano mięśnie, serce, wątrobę, śledzionę, nerkę, skrzela, skórę, przewód
pokarmowy i treść przewodu pokarmowego. Materiał był zamrażany i przechowywany do
chwili rozpoczęcia analiz chemicznych w temperaturze -20ºC.
Do analizy pobierano naważki o masie 1 g (± 0.001 g). Spalanie prowadzono na mokro
w 3 ml 65% kwasu azotowego (V) w bombach teflonowych w piecu mikrofalowym MDS 2000.
Analizy Al, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, V i Zn wykonano metodą emisyjnej spektrometrii atomowej
w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-AES) w spektrometrze emisyjnym ICP-AES Jobin
Yvon JY-24. Wyniki przedstawiono w przeliczeniu na suchą masę. Przeprowadzono analizę
statystyczną wyników – analiza wariancji, StatSoft Statistica 7.1.
Masa ciała i długość całkowita ryb w czasie badań zmieniała się w przedziale odpowiednio
od 62 g do 386 g oraz od 14,1 cm do 23,9 cm. Pod tym względem nie odnotowano istotnych
różnić między rybami zdrowymi i chorymi.
W okresie badań zawartość analizowanych makro- i mikroelementów zmieniała się niekiedy
w znacznym zakresie, chociaż najczęściej zmiany te nie wykazywały określonego kierunku.
U ryb chorych odnotowano spadek stężenia Al, Cr, Mn, Ni, i Zn w sercu, Cr i Al w śledzionie, a Cu
w przednim odcinku przewodu pokarmowego. Równocześnie obserwowano u nich wzrost
zawartości Li w sercu i śledzionie, a Li i Zn w przednim odcinku przewodu pokarmowego,
a Cr w nerkach. Generalnie w narządach ryb chorych wyraźnie widoczny był niższy poziom
zawartości Zn, Fe i Cr, a wyższy Al, Cu i Li. W mniejszym stopniu różnice te uwidaczniały się
w przypadku pozostałych pierwiastków.
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Zawartości mieściły się w bardzo szerokim zakresie: Al – 0,43-190,22, Cr – <0,01-11,58,
Cu – 0,07-22,36, Fe – 1,27-3552, Li – 0,01-2,98, Mn – 0,01-72,27, Ni - <0,01-2,98 , V - <0,01-1,95
i Zn – 3,97-1000 mg/kg s.m. Najwyższe stężenia tych pierwiastków notowano w skrzelach (Al),
śledzionie (Cr, Fe, Ni), sercu (Cu, V), wątrobie (Li), nerkach (Zn) i w końcowej części przewodu
pokarmowego (Mn). W dalszej kolejności następowały inne narządy, przy czym w przypadku
Al najmniejsze stężenia notowano w śledzionie, Fe i Li w skórze, Cu i Zn w mięśniach, a Mn
w mięśniach i sercu. W niektórych narządach nie stwierdzono obecności pierwiastków
w stężeniu powyżej granicy wykrywalności: Ni w mięśniach, skórze, nerkach i w wątrobie, Cr
w mięśniach skórze, wątrobie i w końcowej części przewodu pokarmowego, a V w żadnym
z narządów poza sercem.

E-mail: mikolaj.protasowicki@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: karp. składniki mineralne, stan zdrowia ryb
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WPŁYW CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH NA WYDAJNOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ
MIĘSA KARPIA KOMSUMPCYJNEGO (Cyprinus carpio L.)
Henryk Białowąs1, Maciej Pilarczyk1, Janusz Zakrzewski2
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie
1

2

Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie wpływu różnego pochodzenia
karpi na ich wydajność rzeźną oraz jakość mięsa. W doświadczeniu wykorzystano 5 grup
trzyletnich karpi po 15 sztuk każda, pochodzących z linii hodowlanych: polskiej 2, węgierskich
7 i 8, izraelskiej Dor-70 i niemieckiej N. Karpie te otrzymano w wyniku rozrodu w warunkach
kontrolowanych, przeprowadzonego tego samego dnia. Przez pierwsze pięć miesięcy ryby
poszczególnych linii były chowane w oddzielnych stawach doświadczalnych o maksymalnie
ujednoliconych warunkach środowiskowych. Po odłowieniu i oznakowaniu chów ryb
był kontynuowany w jednym stawie przez kolejne 2 sezony. Ryby dokarmiano pszenicą.
Po odłowie końcowym losowo wybrane osobniki uśmiercono i rozebrano ich tusze do
filetów bez skóry, w których określono zawartość tłuszczu, białka, suchej masy i mineralnej
pozostałości. Stwierdzono istotny (P<0,01) wpływ pochodzenia, czyli przynależności do
danej linii hodowlanej, na wydajność rzeźną mierzoną udziałem fileta bez skóry w masie
ryby. Najwyższa wydajność wystąpiła w przypadku karpi linii 7 (37,4 %), natomiast najniższa
w przypadku karpi linii N (34,0 %). Nie stwierdzono różnic pod względem zawartości białka
ogólnego (16,3 - 16,8 %), suchej masy (26,1 - 27,3 %) i mineralnej pozostałości (1,0 - 1,1 %).
Istotny (P<0,01) wpływ pochodzenia wystąpił w przypadku zawartości tłuszczu w filecie ze
skórą i bez skóry. Największe różnice wystąpiły między dwoma liniami węgierskimi: 7 (8,0 %)
i 8 (6,4 %). Badania wykazały, że prowadząc chów w tym samym środowisku, w zależności od
pochodzenia można uzyskać różną wydajność rzeźną karpi, co może wpływać na wielkość
zysku przy ich komercyjnym przetwarzaniu, oraz zróżnicowaną jakość mięsa.

e-mail: henryk.bialowas@golysz.pan.pl
Słowa kluczowe: karp, jakość mięsa, wydajność rzeźna, linie hodowlane
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WPŁYW TECHNOLOGII PRODUKCJI NA SKŁAD CHEMICZNY TKANKI
MIĘŚNIOWEJ DWULETNIEGO PSTRĄGA TĘCZOWEGO (Oncorhynchus
mykiss Walbaum)
Ewa Siemianowska1, Krystyna A. Skibniewska1, Agnieszka A. Barszcz1, Józef Szarek2
Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
1

2

Branża rybna zaliczana jest do najszybciej rozwijających się gałęzi sektora żywnościowego.
W Polsce, kraju członkowskim Unii Europejskiej, duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo
żywności, skutkiem czego podmioty przemysłu rybnego, zarówno produkcyjne, jak
i przetwórcze, starają się dostarczać surowiec i produkt końcowy o doskonałych parametrach.
Skład chemiczny tkanki mięśniowej ryb zależy przede wszystkim od ich gatunku i charakteru
odżywiania. Na zawartość poszczególnych składników w tkance mięśniowej ryb wpływają bez
wątpienia również takie czynniki, jak wiek, stopień dojrzałości płciowej czy stan zdrowotny.
Z czynników zewnętrznych wymienić należy przede wszystkim rodzaj paszy, stan środowiska
wodnego, możliwość kumulacji w „mięsie” ryby zanieczyszczeń środowiskowych, takich jak:
metale ciężkie, pestycydy czy dioksyny.
Badania dotyczące wpływu technologii chowu na skład tkanki mięśniowej pstrąga
tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum) przeprowadzono w latach 2010-2012 w sześciu
gospodarstwach stosujących podstawowe technologie chowu pstrąga: technologię zbliżoną
do naturalnych warunków, a więc opartą na wodzie przepływowej (OOH) oraz technologię
z recyrkulacją wody (RAS). Poborów materiału do badań dokonano czterokrotnie: dwa razy
wiosną oraz dwa razy jesienią. W próbkach tkanki mięśniowej w postaci wycinka o szerokości
ok. 5 cm, pobranego bez skóry i ości, wyciętego ze środkowej części filetu od strony dorsalnej
(grzbietowej) do brzusznej, oznaczono podstawowe składniki pokarmowe tj.: zawartość
suchej masy, popiołu, białka ogółem, tłuszczu ogółem, profil kwasów tłuszczowych oraz
zawartość metali ciężkich.
Pomiędzy rybami wyprodukowanymi w poszczególnych gospodarstwach,
rozmieszczonych w różnych rejonach Polski, nie stwierdzono istotnych różnic. Większe
zróżnicowanie zaobserwowano natomiast pomiędzy próbkami ryb pochodzących
z poszczególnych, sezonowych terminów pobrań. Technologia chowu nie wpływała na
zawartość suchej masy, tłuszczu i metali ciężkich, natomiast miała wpływ na ilość popiołu
i białka w mięśniach ryb.

E-mail: agnieszka.barszcz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: RAS, OOH, pstrąg tęczowy, sucha masa, popiół, tłuszcz, białko, ołów, kadm
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ZMIENNOŚĆ POZIOMU CERULOPLAZMINY W SUROWICY KRWI RYB
POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH SYSTEMÓW HODOWLI PSTRĄGA
TĘCZOWEGO (ONCHORHYNCHUS MYKISS) W POLSCE

Elżbieta Terech-Majewska1, Agnieszka Lepa2, Barbara Kazuń2, Krzysztof Kazuń2, Andrzej
K. Siwicki2, Józef Szarek3, Emilia Strzyżewska3, Joanna Małaczewska4, Ewa Szczucińska4,
Roman Wójcik4, Monika Zembrzuska4, Krystyna Skibniewska5, Janusz Guziur6
Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
2
Zakład Patologii i Immunologii Ryb, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
3
Katedra Patofizjologii. Weterynarii Sądowej i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
4
Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5
Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6
Katedra Biologii i Hodowli Ryb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1

Na zaburzenia homeostazy, organizm odpowiada sekrecją białek ostrej fazy (APR).
Reakcja ma na celu szybkie nieswoiste usunięcie czynnika toksycznego lub uszkadzającego
i przywrócenia równowagi. Oznaczanie białek ostrej fazy u ryb (Acute Phase Proteins –
APP) wykorzystuje się we wczesnej diagnostyce chorób wirusowych i bakteryjnych, do
monitorowaniu leczenia, jak również intoksykacji ryb pestycydami i metalami ciężkim.
Celem badań była ocena wpływu technologii hodowli pstrąga tęczowego na poziom
ceruloplazminy (Cp) w surowicy krwi. Wytypowano 6 gospodarstw, które podzielono na dwie
grupy pod względem technologii wykorzystania wody, 3 obiekty o systemie przepływowym
(z jednokrotnym wykorzystaniem wody - OOH) oraz 3 z wielokrotnym wykorzystaniem wody
(zwrotne systemy obiegu wody - RAS). Do badań pobierano materiał od 40 sztuk ryb z grupy
towarowej o masie ciała 300 – 500 g oraz 500 – 900 g. Badania prowadzono w latach 2010 2012, w okresach zmian warunków środowiskowych istotnych dla stanu zdrowia ryb (wiosna
i jesień). Poziom Cp zmieniał się w zależności od pory roku. W jednym z okresów badawczych,
wiosną 2011 roku, stwierdzono statystycznie istotny wzrost aktywności Cp w gospodarstwie,
w którym potwierdzono zakażenie wirusem zakaźnej martwicy trzustki (Infectious Pancreatic
Necrosis – IPN).
Badania wykonano w ramach projektu „Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych
w Polsce w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 710/2009”.

E-mail: etam@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: Ceruloplazmina, systemy hodowli pstrąga tęczowego
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1-FENOKSY-2-PROPANOL - Nowy anestetyk dla ryb?
Ewa Czerniak1, Piotr Gomułka1, Jakub Dągowski1
1

Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Anestetyki są powszechnie używane podczas wielu zabiegów manipulacyjnych
stosowanych w hodowli ryb jak np. transport czy kontrolne pomiary ryb. Wśród anestetyków
stosowanych w światowej akwakulturze można wyróżnić m. in.: MS-222, 2-fenoksyetanol
czy olejek goździkowy. Jednakże środki te mogą niekorzystnie wpływać na organizm
ryb. Dlatego też wciąż trwają badania nad nowymi anestetykami przeznaczonymi dla
akwakultury. Przykładem takiego związku może być 1-fenoksy-2-propanol. Jest on pochodną
2-fenoksyetanolu występującą w postaci bezbarwnego płynu o lekko wyczuwalnym zapachu.
Z powodzeniem jest on stosowany do anestezji ślimaków oraz małży. Przeprowadzone
badania wykazały zdolność tego związku do wywoływania znieczulenia ogólnego także u ryb.
Badania nad efektywnością 1-fenoksy-2-propanolu jako anestetyku zostały
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Guilderhus i Marking w 1987.
Pod uwagę brane były takie czynniki jak: osiągnięcie stanu anestezji w ciągu 3 min,
wybudzenie się ryb w ciągu 10 min, a także brak śmiertelności w trakcie 24h od anestezji.
Materiał badawczy został podzielony na 5 grup (n=7), które zostały umieszczone w roztworze
1-fenoksy-2-propanolu na okres 10 min. Po tym czasie ryby przenoszone były do zbiorników
z czystą wodą w celu dalszej obserwacji. Podczas doświadczenia użyto 35 osobników karpia
o średniej masie 75,41±16,32 g i średniej długości 17,64±1,09 cm. Na podstawie otrzymanych
wyników została wykonana również analiza probitowa metodą Finney’a, która posłużyła do
oszacowania dawki śmiertelnej (LD50).
Mimo dość wysokiej efektywności 1-fenoksy-2-propanol charakteryzował się wolniejszą
indukcją znieczulenia ogólnego oraz odpijaniem się ryb niż 2-fenoksyetanol. Najwyższą
efektywność dla 1-fenoksy-2-propanolu uzyskano dla stężenia 10,8 ml L-1 (86%), a najniższą
dla stężenia 5,8 ml L-1(0%). Zaobserwowano także, iż związek ten wykazuje względnie niską
toksyczność dla ryb. Obliczona dawka LD50 wynosiła 36,46±1,79mg/l. Związek ten, podobnie
jak 2-fenoksyetanol, nie wykazywał działań niepożądanych u badanych karpi.

E-mail: ewa_czerniak@yahoo.com
Słowa kluczowe: 1-fenoksy-2-propanol, 2-fenoksyetanol, analog, anestezja, karp
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Porównanie wielkości jaj oraz wylęgu kozy Cobitis taenia
Linnaeus, 1758 i mieszańcowych triploidalnych samic Cobitis
(Pisces, Cobitidae)
Dorota Juchno1, Roman Kujawa2, Jolanta Szlachciak1, Olga Jablonska1, Anna Leska1,
Szymon Szacherski1, Aneta Spóz1, Anna Grabowska1, Alicja Boroń1
1
2

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

Jedną z możliwych przyczyn dominacji triploidalnych (3n) samic w populacjach
diploidalno-poliploidalnych ryb Cobitis może być wielkość ich jaj i wylęgu. Celem badań było
porównanie średnicy jaj kozy C. taenia (2n=48) i naturalnych 3n samic Cobitis (3n=74) oraz
długości wylęgu tych samic, uzyskanego z eksperymentalnego krzyżowania: a) 3n samic
Cobitis i samców C. taenia z diploidalno-tetraploidalnej populacji (4 krzyżowania), b) samic
i samców C. taenia z populacji diploidalnej (3 krzyżowania). W celu indukcji dojrzewania
gamet, samice i samce były stymulowane hormonalnie (Ovopel). Pomierzono 708 jaj, w tym
234 kozy i 474 jaja 3n samic Cobitis. Długość ciała (SL) i długość całkowitą (TL) 45 osobników
potomnych C. taenia i 93 triploidalnych samic, mierzono w 1., 10. i 22. dniu życia. Wielkość
jaj i wylęgu była porównywana testem t-studenta i testem U Manna-Whitneya, a za pomocą
analizy kowariancji (ANCOVA) sprawdzono, wpływ wielkość i ploidii samic na badane cechy.
Jaja 3n samic Cobitis miały średnio 1.18 mm średnicy i były większe od jaj (0.93 mm) składanych
przez samice kozy. Średnia długość potomstwa 3n samic w okresie od 1. do 10. dnia życia
była statystycznie istotnie większa niż długość potomstwa C. taenia. Jakkolwiek, w 22. dniu
życia wielkość wylęgu 2n i 3n samic nie różniła się i wynosiła odpowiednio 11.22 mm i 11.59
mm. Triploidy, tutaj na przykładzie 3n samic Cobitis, poza składaniem większych jaj, mają
potomstwo, które w pierwszych tygodniach życia korzysta z poliploidalności, procesu, który
odgrywa istotną rolę w ewolucji ryb i może być wykorzystany w biotechnikach stosowanych
w akwakulturze zachowawczej.
Finansowanie badań: grant N N303 068834 MNiSW.

E-mail: alibo@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, diploidy, triploidy, wielkość jaj, wielkość wylęgu
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WARTOŚĆ BIOLOGICZNA GAMET CERTY Vimba vimba L.
PRZYTRZYMYWANYCH W WARUNKACH OBNIŻONEGO METABOLIZMU
Krzysztof Ciszewski1, Wawrzyniec Wawrzyniak1, Przemysław Czerniejewski1, Marcin Klupś2
Zakład Gospodarki Rybackiej, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
2
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
1

Podczas kontrolowanego rozrodu certy - gatunku o asynchronicznym dojrzewaniu gonad,
brak synchronizacji tarła samic i samców zmusza do stosowania technik umożliwiających
sprawne przeprowadzenie tego zabiegu. Dlatego też powszechnie stosuje się stymulację
hormonalną i/lub stymulację termiczną. Umożliwia to pozyskanie dojrzałych gamet
w dogodnym terminie. Często jednak, pomimo stosowanych zabiegów, spermacja i owulacja
nie występują jednocześnie lub ich wystąpienie jest rozciągnięte w czasie (w przypadku owulacji
od kilku do kilkunastu godzin. Natomiast pozyskanie nasienia, w większości przypadków, nie
stwarza większych problemów. Przy ewentualnych problemach z synchronizacją tarła często
stosowaną metodą jest przetrzymywanie pozyskanych gamet w warunkach chłodniczych.
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu krótkoterminowego przetrzymywania gamet
w warunkach chłodniczych na ich jakość czyli zdolność do zapłodnienia. Produkty płciowe
certy pochodziły od tarlaków poławianych w zlewni rzeki Odry. Tarlaki iniekowano preparatem
Ovopel. Pobrany od samców certy mlecz oraz ikrę przechowywano w plastikowych
próbówkach eppendorf w temperaturze 2-5 °C. Mlecz przechowywano bez rozcieńczenia.
Nasienie poddawane było analizie parametrów ruchu pod kątem czasu ruchliwości
plemników. Stwierdzono znaczny spadek czasu ruchliwości plemników do 41,4 s ±3,41 /n=5/
w trzecim dniu doświadczenia. Obliczono procent zapłodnionej ikry, z tak przechowywanych
produktów, który pierwszego dnia wyniósł 90%, a następnie spadł do 32,4% trzeciego
dnia. Określono straty objętości i masy ikry pod wpływem przetrzymywania w warunkach
chłodniczych. Trzeciego dnia stwierdzono spadek objętości ikry z 14,30 mm3 ±3,32 /n=50/
(pierwszy dzień przetrzymywania) do 10,44 mm3 ±3,09 /n=50/ trzeci dzień przetrzymywania).
Uzyskane dane analizowano za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA.
Stwierdzono statystyczne różnice w czasie ruchliwości plemników w poszczególnych dniach
przetrzymywania w warunkach chłodniczych. Niestosowanie rozcieńczenia nasienia certy
skomponowanym buforem w dłuższym czasie wpływa na spadek ruchliwości plemników, co
skutkuje obniżeniem procentu zapłodnienia ikry.

E-mail: kciszewski@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: jakość gamet ryb, rozród ryb, zapłodnienie
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CHARAKTERYSTYKA KARIOTYPU TRIPLOIDALNEGO PSTRĄGA
ŹRÓDLANEGO (SALVELINUS FONTINALIS, MITCHILL 1814)
Z ZASTOSOWANIEM KLASYCZNYCH ORAZ MOLEKULARNYCH TECHNIK
CYTOGENETYCZNYCH
Agnieszka Śliwińska-Jewsiewicka2, Marta Dębowska1, Marcin S. Kuciński1, Konrad
Ocalewicz3, Małgorzata Jankun1
Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

1

2

W niniejszej pracy przedstawiono cytogenetyczną charakterystykę triploidalnych osobników
pstrąga źródlanego, Salvelinus fontinalis. Materiał badawczy stanowiły ryby pochodzące
z Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie. Triploidalna liczba chromosomów u badanych ryb wynosiła 3n = 126, przy liczbie
ramion wynoszącej NF = 150. Kariotyp triploidalnego pstrąga źródlanego składał się z 21
chromosomów metacentrycznych, 3 submetacentrycznych, 6 subtelo-akrocentrycznych oraz
96 chromosomów akrocentrycznych. Trawienie preparatów chromosomowych przy użyciu
enzymów restrykcyjnych: Alu I, Dde I, Hin fI, Mbo I oraz Hae III, umożliwiło identyfikację regionów
heterochromatynowych bogatych w sekwencje DNA rozpoznawane przez wykorzystane
restryktazy. Wszystkie zastosowane enzymy restrykcyjne trawiły podobne regiony chromatyny
pozostawiając nienaruszone regiony telomerowe i centromerowe, z wyjątkiem enzymu Alu I,
który trawił także chromatynę okołocentromerową. Barwienie chromosomów fluorochromem
DAPI ujawniło, iż centromery wszystkich chromosomów u badanego pstrąga źródlanego są
DAPI-pozytywne. Ponadto, obserwowano obszary chromatyny DAPI-pozytywnej zlokalizowanej
na całym krótkim ramieniu trzech chromosomów subtelocentrycznych. Zlokalizowano także
bloki heterochromatyny DAPI-pozytywnej w regionie telomerowym trzech chromosomów
metacentrycznych samic i dwóch chromosomów metacentrycznych samców, wskazując
na występowanie różnic w kariotypie obu płci. Zastosowanie sekwencyjnego barwienia
azotanem srebra (Ag - NOR) i chromomycyną (CMA3 - NOR) umożliwiło identyfikację siedmiu
typów chromosomów jąderkotwórczych z aktywnym regionem organizacji jąderka (NOR)
w badanej grupie osobników. Regiony organizacji jąderka (NOR) zlokalizowano w kilku loci. Przy
pomocy techniki PRINS zmapowano geny 5S rDNA na trzech homologicznych chromosomach
subtelocentrycznych, wskazując na możliwość wykorzystania wspomnianej cechy w analizie
ploidalności badanego gatunku. Sekwencyjne barwienie chromomycyną A3 oraz azotanem
srebra wykazało, że geny 5S rDNA nie są zlokalizowane na chromosomach jąderkotwórczych.
Mapowanie sekwencji telomerowych przeprowadzono z zastosowaniem techniki hybrydyzacji
PNA-FISH, która ujawniła występowanie sekwencji telomerowych (TTAGGG)n na końcach
wszystkich analizowanych chromosomów. Dodatkowo, zlokalizowano interstycjalne regiony
telomerowe (ITS) w regionach okołocentromerowych tylko jednego z trzech chromosomów
subtelocentrycznych.
E-mail: marta.debowska@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: pstrąg źródlany, triploidy, cytogenetyka, heterochromatyna, NOR, 5S rDNA, ITS
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CHARAKTERYSTYKA MORFOLOGICZNA, HISTOLOGICZNA
I CYTOGENETYCZNA HYBRYD MIĘDZYGATUNKOWYCH POMIĘDZY KARASIEM
ZŁOCISTYM, Carassiu auratus (L.) i KARPIEM, Cyprinus carpio (L.)
Marcin Kuciński1, Krystyna Demska-Zakęś1, Daniel Żarski2, Tomasz Liszewski1,
Dorota Fopp-Bayat1, Grażyna Furgała-Selezniow2, Małgorzata Jankun1
1
2

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

Praca prezentuje charakterystykę morfologiczną hybryd międzygatunkowych pomiędzy
karasiem złocistym a karpiem z zastosowaniem wskaźników merystycznych i biometrycznych.
Ponadto, przeprowadzono analizy histologiczne gonad oraz charakterystykę cytogenetyczną
badanych hybryd. Analizowane mieszańce międzygatunkowe były morfologicznie bardzo
podobne do karasia złocistego i charakteryzowały się posiadaniem jednej pary słabo
wykształconych tylnych wąsików. Większość z analizowanych wskaźników merystycznych
i biometrycznych u badanych hybryd przyjmowały wartości pośrednie w stosunku do
gatunków ryb wyjściowych wykorzystanych do hybrydyzacji międzygatunkowej. Badania
histologiczne wskazały, iż badane hybrydy były płodne, ponieważ w ich gonadach stwierdzono
występowanie gamet. Wszystkie samce charakteryzowały się gonadami znajdującymi się na
tym samym stadium dojrzałości. Z kolei, gonady samic znajdowały się w różnych stadiach
rozwoju – od niedojrzałych płciowo do stadiów potarłowych. Charakterystyka cytogenetyczna
badanych mieszańców międzygatunkowych polegała na określeniu diploidalnej liczby
chromosomów, liczby ich ramion, ilościowych zależności pomiędzy różnymi ich rodzajami
oraz liczby regionów jąderkotwórczych. Uzyskane dane porównano z kariotypami
gatunków ryb wyjściowych użytych do hybrydyzacji, na podstawie zebranych informacji
literaturowych. Diploidalna liczba chromosomów u badanych hybryd pomiędzy karasiem
złocistym a karpiem wynosiła 2n = 100, przy liczbie ramion wynoszącej NF = 148. Dzięki
barwieniu azotanem srebra zlokalizowano chromosomy, na których znajdowały się aktywne
podczas ostatniej interfazy regiony jąderkotwórcze w liczbie od dwóch do trzech. Ponadto,
zaobserwowano występowanie chromosomów dodatkowych w liczbie od jednego do dwóch
wśród analizowanych ryb, których obecność jest typowa dla hybryd międzygatunkowych,
szczególnie wśród gatunków ryb karpiowatych.

E-mail: marcin_kucinski1@o2.pl
Słowa kluczowe: hybrydy międzygatunkowe, cytogenetyka, histologia, morfologia
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Płodność i budowa histologiczna gonad świnki Chondrostoma
nasus (L.)
Bartosz Jagusztyn1, Dorota Juchno2, Alicja Boroń2, Marek Koziorowski1
1
Katedra Fizjologii i Rozrodu zwierząt, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii
Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski
2
Katedra Zoologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Świnka jest gatunkiem reofilnym, którego liczebność w zasięgu występowania w Polsce
podlega wahaniom, a zgodnie z Czerwoną listą minogów i ryb – stan 2009 ma kategorię
zagrożone (EN). Celem badań było opisanie stadiów dojrzałości gonad oraz oszacowanie
płodności świnki z Wisłoku (lewy dopływ Sanu), która to populacja uważana jest za stabilną.
Płodność absolutną określono metodą wagową (Bagenal 1978) na podstawie 34 jajników.
Analizę histologiczną gonad wykonano w oparciu o preparaty histologiczne 35 jajników i 21
jąder samic i samców odłowionych od kwietnia do października 2004 r. Stadia dojrzałości
gonad określono według Rinchart i Kestemont (1996).
Płodność absolutna (Fa) wahała się od 7 350 do 28 818 jaj, średnio wynosiła 17 274
(± 6250) jaj i wzrastała wraz ze wzrostem długości i masy ciała, masy jajnika oraz wiekiem
badanych samic.
Z analizy histologicznej gonad wynika, że świnka odbywa tarło raz w sezonie rozrodczym,
w kwietniu. Jajnik świnki należy do typu jajników grupowo synchronicznych, czyli takich, które
zawierają grupy oocytów w różnych stadiach rozwoju. Już w październiku jajniki wypełnione
były głównie oocytami witelogenicznymi, które zakończyły swój wzrost. Tym samym gatunek
ten realizuje strategię gromadzenia żółtka w oocytach jesienią, co jest charakterystyczne
dla gatunków odbywających tarło wczesną wiosną. Odmiennie, tworzenie się plemników
w jądrach następowało najprawdopodobniej wiosną, przed tarłem, ponieważ w październiku
w kanalikach nasiennych obserwowano przede wszystkim spermatydy.
Uzyskane dane wskazują na fizjologiczną możliwość przeprowadzenia sztucznego tarła
świnki, w terminie wcześniejszym niż w warunkach naturalnych, i uzyskania w ten sposób
większego narybku do wiosennych lub jesiennych zarybień.

E-mail: juchno@uwm.edu.pl
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Wpływ warunków środowiskowych i żywieniowych na
efektywność rozrodu jazia Leuciscus idus (L.)
Radosław Król1, Katarzyna Targońska1, Joanna Nowosad1, Roman Kujawa1,
Krzysztof Kupren1, Andrzej Mamcarz1, Joanna Łuczyńska2, Rafał Kaszubowski3,
Tomasz K. Czarkowski 4, Grażyna Furgała-Selezniow1, Dariusz Kucharczyk1
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Celem badań było zbadanie wpływu warunków środowiskowych i żywieniowych na
efekty rozrodu jazia dzikiego i hodowlanego. Tarlaki przetrzymywano w niewielkich stawach
ziemnych i basenach z tworzywa sztucznego przy zbliżonych warunkach termicznych
i takim samym fotoperiodzie. Ryby z obu stad były żywione pokarmem naturalnym i paszą
granulowaną przez okres 60 dni. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono wpływu
pochodzenia ryb, warunków ich przetrzymywania, ani żywienia na czas latencji. We wszystkich
grupach czas pomiędzy iniekcją wyzwalającą a owulacją wyniósł 32 godziny. Zaobserwowano
wpływ warunków przetrzymywania i żywienia tarlaków na wyniki przeżywalności embrionów.
Przeżywalność potomstwa uzyskanego od samic żywionych pokarmem naturalnym była
znacząco wyższa (P<0.05) w porównaniu przeżywalności potomstwa otrzymanego od
tarlaków żywionych paszą sztuczna. W niniejszych badaniach wykazano również, że negatywne
czynniki, w tym przypadku stres spowodowany warunkami trzymania ryb oraz jakość pokarmu
ulegają kumulacji, powodując dodatkowe obniżenie przeżywalności embrionów. Czynnik
stresu spowodował obniżenie przeżywalności embrionów średnio o 12.2%, czynnik żywienia
o 20.7%, a oba połączone czynniki średnio aż o 32.9%. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki
wskazują na konieczność właściwego żywienia tarlaków jazia w okresie przed rozrodczym
oraz na konieczność przetrzymywania ich w warunkach redukujących poziom stresu.

E-mail: darekk@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: warunki środowiskowe, rozród kontrolowany, żywienie, jakość jaj
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Optymalizacja rozrodu danio pręgowanego, Danio rerio
(Hamilton, 1822), w warunkach kontrolowanych
Dariusz Kucharczyk1, Paweł Stępień2, Katarzyna Targońska1, Joanna Nowosad1,
Krzysztof Kupren1, Roman Kujawa1
1
2

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

Danio pręgowany jest bardzo popularną rybą akwariową, ale jednocześnie jest też jednym
z podstawowych gatunków ryb modelowych ze względu na 80% zbieżność genomu tego
gatunku z genomem ludzkim. Prowadzenie wysoko zaawansowanych badań wymaga, aby
laboratoriach uzyskiwać wysokiej jakości gamety i embriony, które umożliwią prowadzenie
badań. Badania nad optymalizacją rozrodu danio pręgowanego zostały przeprowadzone
w warunkach kontrolowanych. W niniejszych badaniach ryby były początkowo hodowane
w temperaturze19-20°C. Z trzech badanych temperatur podczas tarła ryb (20, 23 i 26°C),
najwyższą efektywność odnotowano w 23°C. Najwyższy wskaźnik przeżywalności zarodków
otrzymano, gdy temperatura w której trzymano tarlaki przed tarłem była najniższa spośród
testowanych (19°C) . Podczas tarła, ilość samców przypadających na 1 samicę powinna być
wyższa niż 1. Z perspektywy hodowli ryb tego gatunku, czas pomiędzy poszczególnymi
tarłami powinien wynosić 20 do 60 dni, jeśli tarlaki trzymano w 19°C. Dłuższe przetrzymanie
ryb między okresami tarła ponad 60 dni, prowadziło do istotnego pogorszenia jakości gamet,
wyrażonego przez przeżycie zarodków i zmniejszenie liczby larw. Zaobserwowano, że tarlaki
tego gatunku wytwarzają żywotne gamety co 20 dni, bez negatywnego wpływu, w ciągu
kilku okresów tarłowych, na przeżywalność zarodków.

E-mail: darekk@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: ryba modelowa, rozród kontrolowany, akwakultura, jakość jaj
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Wykorzystanie jaj hybryd międzygatunkowych do indukcji
rozwoju androgenetycznego pstrąga źródlanego
(Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814)
Oliwia Michalik1, Tomasz Zalewski2, Stefan Dobosz2, Konrad Ocalewicz3,4
Katedra Ewolucji Molekularnej, Uniwersytet Gdański
Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rutki
3
Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4
Zakład Biologii i Ekologii Morza, Uniwersytet Gdański
1

2

W celu redukcji letalnych efektów konfliktu pomiędzy czynnikami cytoplazmatycznymi
oocytu a genomem jądrowym plemnika innego gatunku, rozwój andrugenetyczny pstrąga
źródlanego (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814) indukowano w jajach hybryd (F1) uzyskanych
w wyniku obukierunkowego krzyżowania pstrąga źródlanego i palii alpejskiej (Salvelinus
alpinus L.). Skuteczność przeprowadzonych zabiegów zweryfikowano w oparciu o analizę
chromosomów metafazowych oraz badanie homozygotyczności otrzymanego potomstwa
w mikrosatelitarnych loci Sfo-12 i Sfo-292. Na etapie zaoczkowania przeżywalność embrionów
rozwijających się w jajach pstrąga źródlanego, hybryd palia × pstrąg oraz pstrąg × palia wynosiła
odpowiednio 16.57 ± 1.92%, 0.41 ± 0.17% oraz 1.03 ± 0.47%. 18 osobników wylęgło się z jaj
pstrąga źródlanego (0.35 ± 0.24%) oraz 4 osobniki z jaj hybryd palia × pstrąg (0.09 ± 0.07%).
U około 36% przebadanych androgenotów, oprócz charakterystycznego dla pstrąga
źródlanego zestawu chromosomów ojcowskich, analizy cytogenetyczne ujawniły obecność
niewielkich fragmentów chromosomów matczynych. Analizy molekularne potwierdziły
wyłącznie ojcowskie dziedziczenie genomu jądrowego u potomstwa androgenetycznego.
Masowa śmiertelność zarodków prawdopodobnie była efektem drastycznych zabiegów
mających na celu inaktywację jądrowego DNA oocytów oraz podwojenie haploidalnego
zestawu ojcowskich chromosomów u androgenetycznych zygot. Konflikt cytonuklearny został
jednak zredukowany w pewnym stopniu poprzez zastosowanie jaj pochodzących od hybryd
międzygatunkowych. Rozwiązanie takie może okazać się przydatne również w przypadku ryb
należących do innych gatunków zdolnych do krzyżowania się i dających płodne potomstwo.

E‑mail: oliwia.michalik@biol.ug.edu.pl
Słowa kluczowe: androgeneza, hybrydyzacja międzygatunkowa, konflikt cytonuklearny, pstrąg
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WPŁYW TEMPERATURY NA EFEKTYWNOŚĆ SZTUCZNEGO ROZRODU
JELCA (Leuciscus leuciscus (L.)) W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
I POLOWYCH
Joanna Nowosad1, Katarzyna Targońska1, Rafał Chwaluczyk2, Rafał Kaszubowski3,
Dariusz Kucharczyk1
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
Ośrodek zarybieniowy w Czarcim Jarze
3
Gospodarstwo Rybackie Janowo
1

2

Jelec (Leuciscus leuciscus (L.)) jest jednym z najmniej poznanych gatunków reofilnych
z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jednak stanowi ważny składnik ichtiofauny. Mimo,
iż gatunek ten jest uznawany za stosunkowo odporny na zmiany środowiska, to jednak
szczegółowe badania populacji wód płynących wskazują na znaczące ograniczenie
liczebności osobników w obrębie populacji i sugerują konieczność restytucji. Celem pracy było
określenie wpływu temperatury wody na efektywność sztucznego rozrodu jelca w warunkach
laboratoryjnych i polowych. W laboratorium testowano trzy zakresy temperatur: 9,5, 12
i 14,5oC (±0,1oC). W warunkach polowych temperatura wody wynosiła 11,0±0,3oC (Czarci Jar)
i 13,2±1,4oC (Janowo). Badania wykazały, iż we wszystkich zakresach badanych temperatur,
możliwe jest skuteczne rozmnażanie jelca w warunkach kontrolowanych, otrzymując przy tym
ponad 87% przeżywalność embrionów. Stwierdzono również, iż jelec jest gatunkiem bardzo
wrażliwym na gwałtowne wahania temperatur, nawet w zakresie temperatur optymalnych
dla rozrodu tego gatunku. Zmiany temperatury mają negatywny wpływ na efekty rozrodu,
rozumiane jako obniżenie odsetka samic przystępujących do rozrodu, obniżenie indeksu
pseudo gonado-somatycznego (PGSI) (P<0.05), oraz obniżenie przeżywalności embrionów
(P<0.05).

E-mail: nowosad.joanna@gmail.com
Słowa kluczowe: efektywność tarła, jelec, rozród kontrolowany, temperatura
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WPŁYW STYMULACJI HORMONALNEJ NA EFEKTYWNOŚĆ ROZRODU JAZIA,
Leuciscus idus (L.), W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UDOMOWIENIA I CZASU
PRZEPROWADZENIA ROZRODU
Wojciech Rożek1, Katarzyna Targońska2, Joanna Nowosad2, Krzysztof Kupren2,
Dariusz Kucharczyk2
1
2

PPPU-H „LEŚNIK” Chrustowo 66, 64 – 850 Ujście
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, UWM w Olsztynie

Jaź, Leuciscus idus (L.) jest jednym z powszechniej hodowanych gatunków karpiowatych
ryb reofilnych w Polsce. W związku ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na materiał
zarybieniowy tego gatunku produkuje go coraz większa liczba ośrodków zarybieniowych.
Jednym z głównych zagadnień z tym związanych, jest dostępność tarlaków charakteryzujących
się wysoką jakością, a na kolejnych etapach produkcji również problematyka jakości gamet od
nich pozyskiwanych oraz jakość larw. Wszystko to łącznie wpływa na efektywność produkcji.
Celem niniejszych badań było porównanie efektywności rozrodu jazia formy hodowlanej
(F2-F3) oraz dzikiej w trakcie sezonu rozrodczego i przed nim. Proces przygotowania ryb do
rozrodu oraz manipulacji warunkami środowiskowymi podczas rozrodu pozasezonowego
przeprowadzono zgodnie z metodyką opisaną przez Targońską-Dietrich i in. (2004), a przy
rozrodzie w sezonie zgodnie z metodyką podaną przez Krejszeffa i in. (2009). Stymulację
hormonalną tarlaków przeprowadzano przy zastosowaniu Ovopelu (2 granule·kg-1) lub
Ovaprimu (0,5 ml·kg-1) podawanych dootrzewnowo w jednej dawce. W trakcie trwania
sezonu rozrodczego nie znaleziono statystycznie istotnych różnic dotyczących efektów
rozrodu wyrażonych odsetkiem owulujących samic, przeżywalnością embrionów w stadium
zaoczkowania, ilością embrionów z anomaliami rozwojowymi, czy też wielkości larw
uzyskanych od tarlaków hodowlanych oraz dzikich. Natomiast znacznie niższe efekty rozrodu
stwierdzono u ryb dzikich w porównaniu do ryb hodowlanych (F2-F3). Było to szczególnie
widoczne po zastosowaniu jako stymulatora finalnego dojrzewania gamet oraz owulacji
Ovopelu. Podsumowując, należy stwierdzić, że podczas przeprowadzania pozasezonowego
rozrodu jazia, najlepiej jest do tego celu użyć ryb hodowlanych i zastosować Ovaprim jako
środek do wywołania owulacji.

E-mail: wrlesnik@wp.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, stymulacja hormonalna, akwakultura, jakość jaj,
przeżywalność embrionów

66

S esje P lakatowe

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA NASIENIA JESIOTRA SYBERYJSKIEGO,
Acipenser baerii (B.) I STERLETA, Acipenser ruthenus (L.) PO
KRIOKONSERWACJI NA RUCHLIWOŚĆ PLEMNIKÓW W ANALIZIE CASA
Piotr Sieczyński1, Cezary Grygoruk2, Beata Irena Cejko3
Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej KRIOBANK w Białymstoku
Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian w Białymstoku
3
Zakład Biologii Gamet i Zarodka, , Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
1

2

W dostępnej literaturze niewiele jest informacji o możliwości przechowywania nasienia ryb
jesiotrowatych po rozmrożeniu w warunkach obniżonego metabolizmu (8°C). Celem badania
było wykazanie, czy w czasie 3h, 5h oraz 7h po rozmrożeniu nasienia jesiotra syberyjskiego
(Acipenser baerii) (n=20) i sterleta (Acipenser ruthenus) (n=20) dochodzi do istotnego obniżenia
parametrów ruchu plemników wyznaczonych w systemie CASA względem czasu 0h, czyli
bezpośrednio po rozmrożeniu nasienia. Przy wykorzystaniu systemu Hobson Sperm Tracker
(HST) określono odsetek plemników ruchliwych (MOT, %), prędkość krzywoliniową (VCL,
µm s-1), prostoliniową (VSL, µm s-1) i całkowita plemników (VAP, µm s-1), amplitudę bocznych
wychyleń główki (ALH, µm), częstotliwość uderzeń witki (BCF, Hz), liniowość ruchu (LIN, %) oraz
kierunkowość ruchu (STR, %). Bezpośrednio po rozmrożeniu nasienia jesiotra syberyjskiego
większość parametrów CASA (za wyjątkiem parametru BCF, LIN i STR) kształtowała się na
istotnie wyższym poziomie, aniżeli wartości tych parametrów stwierdzone po 3h, 5h oraz 7h
przechowywania nasienia w warunkach chłodniczych. Po kriokonserwacji nasienia sterleta,
wartości MOT, VAP, VCL, ALH i BCF w czasie 3h istotnie obniżyły się w stosunku do wartości
tych parametrów stwierdzonych w czasie 0h. Stwierdzony, istotny spadek parametrów ruchu
plemników jesiotra syberyjskiego i sterleta po rozmrożeniu (3h) wskazuje, że przechowywanie
nasienia tych ryb w warunkach obniżonego metabolizmu przez dłuższy czas nie jest możliwy
bez dodatkowych komponentów. Istotny spadek parametrów CASA, które są ważne z punktu
widzenia zdolności do zapłodnienia ikry, tj: MOT i VCL, wskazuje konieczność przeprowadzenia
zapłodnienia ikry (w przypadku nasiania kriokonserwowanego) w jak najkrótszym czasie
po jego rozmrożeniu. W pracach hodowlanych nasienie stosowane do zapłodnienia ikry
należałoby rozmrażać po uzyskaniu ikry od samic.

E-mail: b.cejko@pan.olsztyn.pl
Słowa kluczowe: CASA, jesiotrowate, ruchliwość plemników
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Kariotyp potomstwa uzyskanego z EKSPERYMENTALNych
KRZYŻOWAń wzajemnych kozy, Cobitis taenia L. i kozy dunajskiej
Cobitis elongatoides Bacescu & Maier, 1969 (Pisces, Cobitidae)
Aneta Spóz1, Dorota Juchno1, Roman Kujawa2, Anna Grabowska1, Magda Żabińska1,
Aleksandra Szabelska1, Anna Przybył1, Alicja Boroń1
1
2

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

W trzech spośród 24 poznanych kariologicznie diploidalno-poliploidalnych populacji
ryb Cobitis w Polsce było kilka mieszańców (2n=49) kozy C. taenia (2n=48) i kozy dunajskiej
C. elongatoides (2n=50). Te diploidalne mieszańce mogą podlegać ponownej hybrydyzacji
z gatunkami wyjściowymi i tym samym mogą być kluczem do tworzenia dominujących
w populacjach allotriploidalnych samic Cobitis.
W celu porównania kariotypów wykonano sześć eksperymentów wzajemnego krzyżowania
kozy i kozy dunajskiej. Uzyskane dzięki hormonalnej (Ovopel) indukcji dojrzewania jaja
i plemniki mieszano ze sobą, a następnie aktywowano świeżą wodą (Kujawa et al. 2002). Wylęg
przetrzymywano w akwariach z przepływającą wodą o temp. 24 °C. Kariotypy osobników
rodzicielskich i po 20 osobników potomnych z każdego krzyżowania określono na podstawie
preparatów chromosomowych (Boroń 1995). Wylęg przed kariotypowaniem był hodowany
aż do osiągnięcia ok. 40 mm długości.
Osobniki C. taenia miały kariotyp zawierający 10 metacentrycznych (m), 20
submetacentrycznych (sm) i 18 subtelo-akrocentrycznych (sta) chromosomów, NF=78.
Osobniki C. elongatoides miały kariotyp: 28m+18sm+4sta, NF=86. W 98.2% analizowanych
płytek metafazowych osobników potomnych było 2n=49 chromosomów, a ich kariotypy
składały się z n=24 (5m+10sm+9sta) chromosomów kozy i n=25 (14m+9sm+2sta)
chromosomów kozy dunajskiej. Uzyskane wyniki wskazują, że co najmniej w warunkach
eksperymentalnych oba gatunki Cobitis hybrydyzują tworząc diploidalne mieszańce o takim
samym kariotypie jak te spotykane w warunkach naturalnych.
Finansowanie badań: grant N N303 068834 MNiSW, projekt 0208.806 UWM w Olsztynie.

E-mail: aneta.spoz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, krzyżówki wzajemne, diploidalne mieszańce, kariotypy
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ZDOLNOŚĆ ROZPOZNAWANIA DRAPIEŻNIKA JAKO ELEMENT
PRZETRWANIA KRYTYCZNEGO MOMENTU PO ZARYBIENU

Krzysztof Ciszewski1, Wawrzyniec Wawrzyniak1, Czerniejewski Przemysław1, Marcin Klupś2
Zakład Gospodarki Rybackiej, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
2
Okręgowy Związek Wędkarski w Szczecinie

1

Czas, który jest potrzebny na dostosowanie się do nowego środowiska, często jest
elementem decydującym o sukcesie zarybieniowym. Wartość biologiczna materiału
zarybieniowego wprowadzonego w nowe miejsce, jest wystawiona na ciężką próbę.
Przyczyną największych straty wprowadzanego materiału zarybieniowego jest zwiększone
ryzyko drapieżnictwa. Ryba drapieżna w środowisku wodnym nie jest nierozpoznawalna.
Drapieżnik w wodzie wydziela substancję zapachową w postaci tlenku hipoksantyny. Woda jest
bardzo dobrym nośnikiem sygnałów zapachowych, daje to możliwość wykrycia zagrożenia.
Możliwość rozpoznania drapieżnika przez ofiarę, czy unikniecie ataku, to kluczowe element
dający ogromną przewagę na przetrwanie w nowym środowisku. Celem doświadczenia było
określenie różnic oraz wartości biologicznej dwóch grup ryb, jednej grupy mających kontakt
wcześniej z drapieżnikiem, oznaczono ją AD oraz drugiej, która takiego kontaktu nie miała,
oznaczono ją AL. Na początek w dwóch akwariach, każde o objętości 20 dm3 obsadzono
po 50 osobników jazia Leuciscus idus o masie 0,145 g ±0,05 na jedno akwarium. W jednym
z akwariów dodatkowo zamontowano kotnik akwariowy, którego ścianki umożliwiały
swobodny przepływ wody i obsadzono nim trocią Salmo trutta m.trutta o masie 0,627 g
i szczupakiem Esox lucius o masie 2,483 g. Przez jeden tydzień larwom jazia podawano larwy
solowca Artemia sp. a larwom szczupaka i troci podawano jako pokarm larwy jazia. Następnie
tak podchowywanymi larwami troci i szczupaka obsadzono akwaria, gdzie dopuszczano bądź
to larwy jazia z grupy AD, bądź larwy z grupy AL. Stworzono wskaźniki, które pozwoliły na
określenie wartości biologicznej. Po wpuszczeniu jazia czy to z grupy AD czy z grupy AL do
akwariów, gdzie przebywały troć i szczupak określano: czy jaź unika kontaktu z drapieżnikiem,
czy po wpuszczeniu ucieka w inną część akwarium, czy powoli wycofuje się, czy nie ma zmiany
w zachowaniu larw jazia po wpuszczeniu do drapieżnika. Dane wskaźników opracowywano za
pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. Wyniki wskazują na brak statystycznych
różnic w zachowaniu pomiędzy grupami AD i AL.

E-mail: kciszewski@zut.edu.pl
Słowo kluczowe: substancja alarmowa, behawior, drapieżnik, szczupak, jaź, troć
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Identyfikacja larw pięciu gatunków ryb z rodziny karpiowatych
(Teleostei: Cypriniformes)
w oparciu o cechy molekularne i morfologiczne
Lech Kirtiklis1, Daniel Żarski2, Katarzyna Palińska-Żarska2, Sławomir Krejszeff2,
Krzysztof Kupren2
Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
2
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1

Gatunki ryb karpiowatych takie jak jaź Leuciscus idus, jelec Leuciscus leuciscus, boleń Aspius
aspius, płoć Rutilus rutilus i kleń Squalius cephalus są wykorzystywane do niekomercyjnego
zarybiania wód będącego jednym z podstawowych elementów zrównoważonej akwakultury.
Głównymi zagadnieniami związanymi z taką działalnością człowieka są ocena efektywności
zarybiania jak też późniejsza ocena zdolności poszczególnych osobników do rozrodu
w środowisku naturalnym. Pierwszy z tych aspektów jest szczególnie utrudniony przez
problemy związane z identyfikacją larw, które wykazują bardzo duży stopień podobieństwa
cech zewnętrznych. Niniejsza praca prezentuje wyniki analiz cech molekularnych
i morfologicznych mających na celu identyfikację larw wyżej wymienionych gatunków ryb.
Analiza cech morfologicznych (długość całkowita –TL, długość głowy – HL, długość korpusu –
TRL, odległość pomiędzy otworem odbytowym a końcem płetwy ogonowej – T1L, wysokość
ciała – T1H, wysokość głowy – HH oraz średnica oka - ED) pozwoliła stwierdzić wysokie ich
podobieństwo pomiędzy jelcem i kleniem jak również płocią i jelcem. Analiza restrykcyjna
fragmentu kodującego cytochrom b umożliwiła utworzenie wzorców specyficznych dla
każdego z badanych tu gatunków. Prezentowane wyniki pokazują, iż połączenie analiz cech
molekularnych i morfologicznych pozwoliło na stworzenie prostej i efektywnej techniki
umożliwiającej rozróżnianie larw ryb.

E-mail: leo@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: cechy morfologiczne, Cyprinidae, identyfikacja gatunków, larwikultura, RFLP
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IDENTYFIKACJA MIESZAŃCÓW MIĘDZYGATUNKOWYCH POMIĘDZY JAZIEM,
Leuciscus idus (L.) i JELCEM, Leuciscus leuciscus (L.) NA PODSTAWIE
CECH MORFOLOGICZNYCH, HISTOLOGICZNYCH I CYTOGENETYCZNYCH
Tomasz Liszewski1, Małgorzta Jankun1, Krystyna Demska-Zakęś1, Marcin Kuciński1,
Dorota Fopp-Bayat1, Daniel Żarski2, Adam Polewacz1, Grażyna Furgała-Selezniow2
1
2

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

Niniejsza praca jest charakterystyką mieszańców międzygatunkowych jazia i jelca,
uzyskanych w wyniku sztucznego tarła. Analiza uzyskanych ryb była prowadzona w oparciu
o wskaźniki merystyczne i biometryczne. Dodatkowo, hybrydy zostały poddane analizie
histologicznej gonad oraz charakterystyce cytogenetycznej. U badanych osobników
stwierdzono występowanie pośredniej dla gatunków rodzicielskich liczby promieni
twardych (2 - 3) oraz miękkich (6) w płetwie grzbietowej. Ponadto, cechy morfologiczne
mieszańców, takie jak ubarwienie, pokrój ciała, były wypadkową cech charakterystycznych
dla obydwu gatunków wyjściowych. Analiza histologiczna gonad wykazała, iż mieszańce
międzygatunkowe jazia (♂) i jelca (♀) są płodne. Gonady wszystkich samców charakteryzowały
się V stadium dojrzałości. Badania mikroskopowe gonad samiczych wykazały, obecność
jajników w stadiach dojrzałości od II do V w zależności od osobnika. Dodatkowo, aby
potwierdzić zjawisko hybrydyzacji u badanych ryb przeprowadzono analizę cytogenetyczną,
obejmującą określenie liczby chromosomów, ramion chromosomowych oraz aktywnych
regionów jąderkotwórczych (NOR). Dane uzyskane dzięki analizie cytogenetycznej,
jednoznacznie wykazały występowanie wartości pośrednich w liczbie chromosomów oraz
ramion chromosomowych w stosunku do osobników rodzicielskich. Na podstawie analiz
statystycznych ustalono diploidalną liczbę chromosomów 2n = 50. Kariotyp mieszańców
jazia i jelca składał się z 6 chromosomów metacentrycznych, 30 submetacentrycznych oraz
14 akrocentrycznych, liczba ramion chromosomowych wyniosła: NF = 86. Barwienie azotanem
srebra ujawniło obecność od jednego do dwóch regionów jąderkotwórczych aktywnych
podczas ostatniej interfazy.

Słowa kluczowe: jaź, jelec, mieszańce międzygatunkowe
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DEFORMACJE SZKIELETU CIOSY, Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758),
HODOWANEJ W RÓŻNYCH WARUNKACH ZASOLENIA I TEMPERATURY
Jolanta Szlachciak1, Monika Pepłowska1, Roman Kujawa2
1 Katedra Zoologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Występowanie różnego rodzaju deformacji anatomiczno-morfologicznych jest częstym
i poważnym problemem akwakultury. W przedstawionych badaniach przedstawiono wpływ
temperatury wody i zasolenia na jakość otrzymanego potomstwa ciosy, Pelecus cultratus.
Materiał do badań stanowiły próby ciosy pochodzące ze sztucznego wychowu,
przeprowadzonego w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej w Olsztynie. Osobniki
rodzicielskie odłowiono w okresie od maja do czerwca 2012 roku w Zalewie Wiślanym. Ciosy
hodowano w akwariach z wodą o różnej temperaturze (14oC, 18oC, 22oC, 26oC i 30oC) oraz
różnym stopniu zasolenia (0‰, 3‰, 6‰ oraz 9‰). Próby do analiz pobrano po miesiącu
hodowli. Łącznie do badań wykorzystano 223 osobniki z 9 prób. Otrzymany materiał poddano
metodzie podwójnego barwienia chrząstki i kości (zmodyfikowana metoda Dingerkus i Uhler
(1977).
Analizowane próby różniły się długością ciała, natomiast deformacje szkieletu nie miały
większego wpływu na zewnętrzną morfologię ciała. Najmniejsze rozmiary ciała zanotowano
u ryb hodowanych w temperaturach 14, 18 i 22oC oraz w zasoleniu 0‰, natomiast największe
u ryb hodowanych w temperaturach 26 i 30oC oraz zasoleniu 9‰. U wszystkich ryb szkielet nie
wykazywał śladów obecności chrząstki, wszystkie ryby charakteryzowały się różnym stopniem
deformacji. Najczęściej obserwowano: nie w pełni rozwiniętą mózgoczaszkę, nieprawidłowo
wykształcone wieczko skrzelowe, słabo wybarwione promienie płetw, zdeformowane trzony
kręgów, które dodatkowo wykazywały nieprawidłowe zwapnienia, obecność dodatkowych
łuków nerwowych i/lub naczyniowych w szkielecie płetwy ogonowej, otwarte łuki naczyniowe
na różnych kręgach.

E-mail: jolasz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, akwakultura, jakość larw, deformacje szkieletu
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ZASTOSOWANIE TECHNIKI BARWIENIA RYB JAKO NARZĘDZIA W OCENIE
JAKOŚCI NARYBKU W AKWAKULTURZE
Jolanta Szlachciak1, Sławomir Krejszeff2, Katarzyna Palińska2, Daniel Żarski2,
Roman Kujawa2
1
2

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

Deformacje szkieletu są częstym zjawiskiem występującym zarówno w populacjach
naturalnie żyjących jak i w akwakulturze. Większość deformacji powstaje w okresie larwalnym
i juwenilnym. Możliwość ich oszacowania może być przydatnym narzędziem w ocenie jakości
otrzymywanego materiału zarybieniowego. Celem badań było opisanie metody podwójnego
bawienia ryb, którą najczęściej stosuje się w celu opisania procesu rozwoju i kostnienia
szkieletu, i pokazanie, jak metoda może pomóc zidentyfikować i określić deformacje szkieletu.
Do badań wykorzystano trzy gatunki ryb karpiowatych, uzyskanych sztucznie w Centrum
Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej w Olsztynie, karaś pospolity Carassius carassius, jaź
Leuciscus idus oraz ciosa Pelecus cultratus. Próby pochodziły z różnych eksperymentów,
poddane były różnym warunkom temperatury i zasolenia wody, podawano im różne pasze
sztuczne. Otrzymany materiał poddano metodzie podwójnego barwienia chrząstki i kości
(zmodyfikowana metoda Dingerkus i Uhler (1977). Chrząstkę barwiono błękitem alcjanowym,
kość alizaryną, natomiast ciało wytrawiano początkowo w roztworze trypsyny, później
w różnych proporcjach w mieszaninie KOH i gliceryny.
W najbardziej ekstremalnych przypadkach deformacje szkieletu miały poważny wpływ na
kształt i wielkość ciała (karaś). Związane to było z deformacjami kręgosłupa (lordoza, skolioza,
kifoza), często występującymi łącznie. W pozostałych przypadkach deformacje nie miały
większego wpływu na zewnętrzną morfologię ryby, należały do nich nieprawidłowy kształt
żeber, trzonów kręgów, obecność dodatkowych wyrostków nerwowych i naczyniowych,
zwłaszcza w części ogonowej, niepełne wykształcenie mózgoczaszki, deformacje kości szczęk,
słabo wykształcone wieczko skrzelowe.

E-mail: jolasz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: rozród kontrolowany, akwakultura, barwienie, jakość larw, deformacje szkieletu
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WPŁYW DOKARMIANIA ZRÓŻNICOWANYMI PASZAMI W CHOWIE NISKO
INTENSYWNYM NA KOSZTY PRZYROSTÓW KARPIA KOMSUMPCYJNEGO
(Cyprinus carpio L.)
Henryk Białowąs1, Maciej Pilarczyk1, Anna M. Wiśniewska2
1
2

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Celem prowadzonych prac było określenie kosztu stosowania zróżnicowanych pasz,
najczęściej używanych w tradycyjnej gospodarce stawowej, w przeliczeniu na 1 kg przyrostu
masy trzyletnich karpi. Siedem stawów doświadczalnych, o powierzchni 0,15 ha każdy,
obsadzono wiosną jednorodnym pod względem pochodzenia kroczkiem karpia w ilości
150 sztuk. W trakcie sezonu produkcyjnego karpie dokarmiano granulatem karpiowym,
jęczmieniem, kukurydzą, łubinem (grubo śrutowanym), pszenicą, żytem oraz w jednym
stawie kukurydzą do końca lipca i następnie pszenicą. Pasze podawano ręcznie na karmiska
w miarę wyjadania jej przez karpie. Przeżywalność poszczególnych grup żywieniowych
była zróżnicowana i wynosiła od 70 do 100 %. Zużycie pasz na 1 kg przyrostu było najniższe
w przypadku pasz wysokobiałkowych, granulatu (2,38 kg) i łubinu (2,57), a najwyższe
w przypadku jęczmienia (5,54) i żyta (4,53). Najtaniej 1 kg przyrostu osiągnięto dokarmiając
ryby kukurydzą (2,09 zł), pszenicą (2,26) i żytem (2,27). Jednocześnie wykazano, że często
stosowane przez producentów karpia zastępowanie kukurydzy przez pszenicę w drugiej
połowie sezonu, w celu poprawienia jakości mięsa, podwyższa koszt paszy zużytej na 1 kg
przyrostu (2,48 zł) i to powyżej kosztu żywienia wyłącznie pszenicą. Zmiana paszy w trakcie
sezonu, nawet stopniowa, powoduje konieczność przyzwyczajenia się karpi do nowej paszy,
okresowo ogranicza jej wyjadanie i skutkuje wzrostem zużycia pasz. Postępowanie takie jest
niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Decyzja jakie pasze zostaną zastosowane
do dokarmiania karpi w stawach ma istotny wpływ na efekty ekonomiczne ich produkcji.

E-mail: henryk.bialowas@golysz.pan.pl
Słowa kluczowe: karp, pasze, koszt przyrostu
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PRODUKCE LOSOSOVITÝCH RYB V ČR S VYUŽITÍM RECIRKULAČNÍCH
SYSTÉMŮ DÁNSKÉHO TYPU
Jan Mareš, Radovan Kopp, Tomáš Brabec, Štěpán Lang
Oddělení rybářství a hydrobiologie, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
V podmínkách České republiky je ročně vyprodukováno ve speciálních zařízeních kolem
650 -700 tun lososovitých ryb. Jedná se převážně o produkci pstruha duhového (Oncorhynchus
mykiss) a v posledních letech rostoucí podíl sivena amerického (Salvelinus fontinalis), resp.
jeho křížence se s. arktickým (S. alpinus). Uvedená produkce pokrývá o málo více než polovinu
spotřeby lososovitých ryb v ČR. To vytváří prostor pro zvýšení produkce těchto druhů ryb.
S ohledem na limitující množství zdrojů vhodné vody a trend snižování dopadu intenzivních
chovů na okolní prostředí jsou budovány recirkulační systémy využívající princip nízkotlakých
difuzérů, v ČR označované jako systémy dánského typu. Principem těchto horizontálních
recirkulačních systémů je využití airliftů, jejich prostřednictvím je vháněno do vody velké
množství vzduchu, který zajišťuje pohyb vody, výměnu plynů a pohyb elementů v biologickém
filtru. V současnosti jsou v provozu 2 takové RAS, každý o objemu přibližně 1 tis. m3, s celkovou
produkcí na úrovni 150 – 200t ryb ročně. Další systém zahajuje provoz. Nízkotlaké difuzéry
využívá ve svých systémech celá řada dalších farem. V uvedených dvou farmách byla
optimalizována technologie chovu, hustota obsádky, krmná strategie a sledován vliv těchto
faktorů na kvalitu produkovaných ryb. Nejvyšší produkce byla dosažena při hustotě obsádky
na úrovni 470 – 530 ks m-3, a to na úrovni převyšující 100 kg m-3. Hodnota krmného koeficientu
se pohybovala v rozpětí 0,9 -1,6, v závislosti na výši ztrát. Uvedená intenzita neměla statisticky
významný vliv na složení svaloviny ani na hodnocené senzorické parametry. Pro optimalizaci
prostředí je potřeba věnovat péči zejména biofitru. S ohledem na riziko zamrzání systému
v zimním období je na jednom z RAS v současnosti vybudováno zastřešení.
Výsledky byly získány v rámci řešení projektů „NAZV ČR QI91C001 a QJ1210013“

E-mail: mares@mendelu.cz
Klíčová slova: akvakultura, RAS, Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis, rybí svalovina
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PRODUKCJA RYB ŁOSOSIOWATYCH W republice czeskiej
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU RECYRKULACYJNEGO DUŃSKIEGO TYPU
Jan Mareš, Radovan Kopp, Tomáš Brabec, Štěpán Lang
Oddział rybactwa i hydrobiologii Uniwersytetu im. Mendla w Brnie, Czeska republika
W warunkach Czeskiej Republiki w urządzeniach specjalnych rocznie produkuje się 650700 ton ryb łososiowatych. Dotyczy to głównie pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), zaś
w ostatnich latach wzrasta udział amerykańskiego pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis),
lub też jego krzyżówki z golcem-palią arktyczną (S. alpinus). Cytowana produkcja tych ryb
pokrywa w Czechach ponad połowę krajowego zapotrzebowania na ryby łososiowate.
Fakt ten stwarza obszar możliwości wzrostu produkcji tych gatunków ryb. Ze względu
na limitowane możliwości źródeł dostępnej i przydatnej wody oraz malejące tendencje
wpływu intensywnych tuczy na środowisko, budowane są systemy recyrkulacyjne (RAS)
wykorzystujące niskociśnieniowe dyfuzery, znane w Czechach jako systemy duńskiego typu.
Podstawą działania tych horyzontalnych systemów recyrkulacyjnych jest wykorzystanie
airliftów, za pomocą których wpompowane są do wody znaczne ilości powietrza, które
z kolei zabezpieczają przepływ wody, wymianę gazów i ruch elementów (składników)
w filtrze biologicznym. Aktualnie w eksploatacji są dwa takie urządzenia typu RAS, każdy
o pojemności około 1tys. m3, z całkowitą produkcją na poziomie 150-200t ryb rocznie.
Kolejny system zabezpiecza produkcja. W swoich systemach niskociśnieniowe dyfuzery
wykorzystywane są przez wiele farm rybnych. We wspomnianych dwóch farmach dokonano
optymalizacji technologii produkcji, zagęszczenia obsad ryb, reżimu żywieniowego oraz
obserwowano wpływ tych faktorów na jakość produkowanych ryb. Najwyższą producję
uzyskano przy zagęszczeniu obsad na poziomie 470 – 530 szt m-3 oraz na poziomie ponad
100 kg m-3. Wartość współczynnikka pokarmowego (FCR) wahała się w zależności od poziomu
ubytków w zakresie 0,9 – 1,6. Cytowany poziom intensywności produkcji nie miał istotnego
statystycznie wpływu na jakość tkanki mięśniowej ani na jej parametry sensoryczne. Celem
dalszej optymalizacji środowiska wiele uwagi należy poświęcać zwłaszcza biofiltrom. Ze
względu na ryzyko zamarzania systemu w okresie zimowym, na jednym urządzeniu RAS
aktualnie wybudowane jest zadaszenie.
Wyniki badań uzyskano w ramach realizacju projektu „NAZV ČR QI91C001 a QJ1210013“

e-mail: mares@mendelu.cz
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Wpływ dodatku koncentratu białkowo – ksantofilowego (PX)
z lucerny, Medicago sativa na wzrost karpia w eksperymencie
stawowym
Jacek Rechulicz1, Eugeniusz R. Grela2
1
2

Pracownia Rybactwa, Katedra Hydrobiologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W ostatnich latach prowadzono szereg doświadczeń nad wykorzystanie koncentratu
białkowo – ksantofilowego z lucerny (PX), jako nowego źródła białka w chowie zwierząt
gospodarskich. Zastosowanie lucerny, jako dodatku w ich żywieniu wpływało pozytywnie na
parametry ich wzrostu. Celem przeprowadzonych obserwacji było ustalenie wpływu dodatku
do paszy koncentratu białkowo – ksantofilowego z lucerny (PX) na wzrost narybku i kroczka
karpia w eksperymencie stawowym.
Eksperyment przeprowadzono w czterech stawach ziemnych o powierzchni ok. 0,4 ha
przez okres dwóch lat. W dwóch stawach ryby żywiono paszą komercyjną a w dwóch kolejnych
identyczną paszą komercyjną z 5% dodatkiem PX. W okresie od czerwca do października raz
w miesiącu losowo odławiano po kilkadziesiąt osobników ze wszystkich stawów i mierzono
ich długość całkowitą (LT), długość ciała (LC) i masę ciała (W). Określono wzrost narybku
w pierwszym roku i kroczka w drugim roku produkcji a parametry wzrostu u ryb z dwóch
grup żywieniowych porównano statystycznie.
Na początku eksperymentu średnia długość całkowita ryb wynosiła 3,51±0,18 cm a średnia
masa ciała 0,57±0,12 g. W pierwszym roku doświadczenia ryby z grupy kontrolnej osiągnęły
nieco większe średnie wymiary ciała (TL = 23,08 cm, W = 259,61) a średni wzrost ich długości
wynosił 1,35 cm 30 dni-1 (różnice nieistotne statystycznie). Oszacowany SGR dla tej grupy ryb
wynosił 0,53. W drugim roku eksperymentu ryby z grupy żywionej paszą z dodatkiem PX
charakteryzował większy średni wzrost długości i masy ciała, odpowiednio 4,15 cm 30 dni-1
i 197,26 g 30 dni-1. Osiągnęły one większą końcową, średnią masę ciała równą 855,42 g, jednak
różnice we wzroście obu grup ryb okazały się nieistotne statystycznie.
Zastosowanie koncentratu z lucerny (PX) w żywieniu zwierząt stałocieplnych dało
obiecujące wyniki, jednak w przypadku karpia i specyfiki jego chowu zagadnienie to wymaga
dalszych obserwacji w zróżnicowanych warunkach produkcji stawowej.
Badania wykonane w ramach projektu Nr N R 12000506

E-mail: jacek.rechulicz@up.lublin.pl
Słowa kluczowe: karp, wzrost ryb, lucerna, dodatki paszowe, podchów w stawach
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Jakość wód poprodukcyjnych w różnych technologiach
produkcji pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum)
Marcin Sidoruk, Józef Koc, Małgorzata Rafałowska, Andrzej Rochwerger,
Katarzyna Sobczyńska-Wójcik
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jakość wód odprowadzanych z gospodarstw rybackich jak i ich obciążenie ładunkiem
zanieczyszczeń zależy od szeregu różnych czynników. Uwzględnić tu należy zarówno jakość
wód zasilających stawy, gatunek ryb, metodę ich chowu, obsadę, ilość i jakość skarmionej
paszy oraz czynniki metrologiczne i fizjograficzne. Skromność zasobów wodnych zmusza
gospodarstwa chowu ryb do oszczędnego z nich korzystania bądź wielokrotnego używania.
Badania dotyczące jakości wód poprodukcyjnych odpływających z gospodarstw
stosujących różne technologie gospodarowania wodą w produkcji pstrąga tęczowego
przeprowadzono w latach 2010-2012. Do badań wytypowano 6 gospodarstw podzielonych
na dwie grupy pod względem kategorii gospodarki wodnej. Pierwszą grupę stanowiły
gospodarstwa z jednokrotnym wykorzystaniem wody (OOH), a drugą stosujące jej recyrkulacje
(RAS). We wszystkich gospodarstwach wyznaczono punkty kontrolno-pomiarowe obejmujące
oceną jakość wody dopływającej do gospodarstw, jakość wody w stawach i odpływającej
z obiektów rybackich.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody wykorzystywane do
zasilania gospodarstw rybackich spełniały wymagania jakim powinny odpowiadać wody
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych. W wyniku wykorzystywania ich
w chowie pstrąga pogorszenie się wskaźników jakości wód nie powodowało wystąpienia ich
w wartościach niekorzystnych dla bytowania ryb oraz ekosystemów wód odbiorników.

E-mail: marcin.sidoruk@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: jakość wód, biogeny, pstrąg tęczowy
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WPŁYW TECHNOLOGII CHOWU PSTRĄGA NA ZASOLENIE WÓD
I BIOAKUMULACJĘ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W TKANCE MIĘŚNIOWEJ
PSTRĄGA TĘCZOWEGO (Oncorhynchus mykiss Walbaum)
Agnieszka A. Barszcz1, Marcin Sidoruk2, Ewa Siemianowska1, Krystyna A. Skibniewska1,
Józef Szarek3
Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3
Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
1

2

Dynamiczny rozwój akwakultury sprawił, że ma ona coraz większy wpływ na stan czystości
wód powierzchniowych. Zanieczyszczenia pochodzące z hodowli ryb mogą powodować
eutrofizację naturalnych ekosystemów. Jakość wód w naturalnych zbiornikach wodnych,
a tym samym organizmów w niej żyjących, jest istotnym czynnikiem wpływającym na
zdrowie człowieka. Optymalna technologia gospodarowania wodą powinna minimalizować
niekorzystny wpływ chowu pstrąga na środowisko.
Badania dotyczące wpływu technologii chowu na zawartość wybranych składników
mineralnych: wapnia, magnezu, sodu oraz potasu w wodzie produkcyjnej oraz w tkance
mięśniowej pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum) przeprowadzono w latach
2010-2012. Wytypowano 6 gospodarstw pstrągowych różniących się technologią chowu.
W trzech gospodarstwach stosowano system z jednokrotnym przepływem wody (OOH
– otwarte obiekty hodowlane), w trzech system zamknięty z recyrkulacją wody (RAS –
Recirculation Aquaculture Systems).
Technologia chowu nie wpływała na zawartość magnezu i potasu w wodzie poprodukcyjnej
i tkance mięśniowej pstrąga oraz zawartość sodu w wodzie. Natomiast miała istotny wpływ
na bioakumulację wapnia i sodu w mięśniach ryb oraz stężenie wapnia w wodzie. Woda
wykorzystana w cyklu produkcyjnym spełniała wymagania jakim powinny charakteryzować
się wody wykorzystywane do hodowli ryb łososiowatych.

E-mail: agnieszka.barszcz@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: RAS, OOH, jakość wód, wapń, magnez, sód, potas, pstrąg tęczowy
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PORÓWNANIE SKŁADU CHEMICZNEGO WYBRANYCH GATUNKÓW RYB
HODOWLANYCH Z DOLINY KARPIA, MAŁOPOLSKA
Iwona Cieślik, Władysław Migdał
Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłataja w Krakowie
W pracy dokonano porównania składu chemicznego mięsni czterech wybranych
gatunków ryb: karpia (Cyprinus carpio), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), szczupaka
(Esox lucius) i jesiotra zachodniego (Acipenser sturio). Materiał badawczy stanowiły 4 gatunki
ryb słodkowodnych pochodzących z hodowli prowadzonej na terenie Dolina Karpia,
Zator, Małopolska - obszaru wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura
2000”. Najwyższą zawartością wody (średnio 77,22%) charakteryzowały się mięsnie pstrąga
tęczowego, a najniższą mięśnie jesiotra zachodniego (średnio 70,05%). Analiza statystyczna
wykazała pod tym względem statystycznie istotne różnice (p ≤ 0,05). Zawartość białka
w mięśniach ryb wahała się w zakresie 12,30%-15,85% i nie różniła się statystycznie. Pod
względem zawartości tłuszczu stwierdzono statystycznie istotne różnice. Wynosiła ona
odpowiednio 4,48%, 6,77%, 0,49% i 10,82% dla karpia, pstrąga tęczowego, szczupaka oraz
jesiotra zachodniego. Zawartość popiołu wahała się w zakresie od 1,12%-1,26%, uzyskane
wyniki dotyczące zawartości popiołu nie zależały statystycznie istotnie od gatunku.
Otrzymane wyniki wykazały statystycznie istotne zróżnicowanie zawartości wody i tłuszczu
w zależności od gatunku przebadanych ryb.

E-mail: iwonka.cieslik@gmail.com
Słowa kluczowe: skład chemiczny, zawartość wody, zawartość białka, zawartość tłuszczu
zawartość popiołu
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ANESTETYKI STYMULUJĄ ODPORNOŚĆ NIESWOISTĄ U KARPIA,
Cyprinus carpio (L.). BADANIA IN VITRO
Jakub Dągowski, Piotr Gomułka, Ewa Czerniak
Katedra Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ryby są organizmami zmiennocieplnymi, jednak ich mechanizmy obronne wykazują duże
podobieństwo do tych występujących u wyższych kręgowców. U ryb kluczowe znaczenie
ma proces fagocytozy z uwagi na niewielką zależność od temperatury. Podczas destrukcji
patogenów przez komórki fagocytujące następuje tworzenie i uwalnianie reaktywnych
form tlenu (ROS) co nazywamy wybuchem tlenowym. Istnieje wiele czynników mających
wpływ na odporność organizmu: genetyczne, środowiskowe, cechy osobnicze, obecność
patogenów oraz czynniki stresowe. Aby zminimalizować negatywny wpływ stresu na
organizm ryb stosuje się środki zwane anestetykami, jednak samo zastosowanie anestetyku
może indukować reakcję stresową. Celem badania było określenie wpływu trzech wybranych
anestetyków (eugenolu, 2-fenoksyetanolu oraz propofolu) na niektóre parametry odporności
nieswoistej u karpia (Cyprinus carpio L.). Materiał do badań stanowił karp (n=16) o średniej
długości 20,46 cm (SD 1,9 cm) i średniej masie 140,2 g (SD 40,4 g) aklimowany do temperatury
20oC ± 0,1. Badania były wykonywane metodą in vitro z wykorzystaniem pełnej krwi. Krew
inkubowano 25 minut w temperaturze 23 oC w kilku wariantach – z dodatkiem zymosanu,
bez dodatku zymosanu; z dodatkiem alkoholowego roztworu anestetyku (stężenie
anestetyku 10 µl/ml krwi) lub z dodatkiem roztworu fizjologicznego (grupy kontrolne).
Przygotowano rozmazy krwi. Oznaczano: liczbę leukocytów, odsetek i liczbę granulocytów
obojętnochłonnych, odsetek granulocytów pochłaniających, indeks fagocytarny; poziom
wybuchu tlenowego – badany metodą chemiluminescencji. Nie wykazano istotnych różnic
w ogólnej liczbie leukocytów i fagocytów pomiędzy grupami. Wszystkie anestetyki podnosiły
poziom odporności nieswoistej wyrażonej powierzchnią pod krzywą wybuchu tlenowego
oraz wartością piku. Szacowana liczba pochłoniętych cząstek zymosanu była istotnie wyższa
w próbach eksponowanych na anestetyki.
Podsumowanie: przeprowadzone badania wykazały, że anestetyki stymulują aktywność
komórek fagocytujących we krwi karpia.

E-mail: jakub1988@gmail.com
Słowa kluczowe: odporność nieswoista, anestetyki, stres, wybuch tlenowy, fagocytoza
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BADANIA HISTOPATOLOGICZNE W DIAGNOSTYCE CHORÓB RYB
Agnieszka Drzewiecka1, Elżbieta Terech-Majewska2, Magdalena Lewandowska3
Zakład Badań Toksykologicznych, Instytut Przemysłu Organicznego oddział w Pszczynie,
Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
3
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
1

2

Histopatologiczna ocena narządów i tkanek jest rutynowo stosowana w diagnostyce
weterynaryjnej w odniesieniu do zwierząt towarzyszących i drobnych ssaków trzymanych
w domach. Jednakże wciąż stosunkowo niewielu lekarzy decyduje się na zlecanie tego
badania w kontekście zdrowotności ryb.
Badanie histopatologiczne obejmuje mikroskopową ocenę specjalnie barwionych
skrawków tkanek w celu określania zmian, które mogły zostać spowodowane patogenami,
nieprawidłowym chowem lub szkodliwymi warunkami środowiska.
W celu uzyskania wiarygodnego wyniku, istotne jest pobranie próbek w jak najkrótszym
czasie po śmierci. Wycinki badanych narządów lub tkanek należy odpowiednio utrwalić, by
zachować ich strukturę i/lub składniki chemiczne. W zależności od celu badania, przechodzą
one kolejne etapy procesu technologicznego, który kończy się uzyskaniem bezbarwnych
preparatów, o grubości najczęściej 5 µm (przy rutynowej ocenie), przygotowanych do
wybarwienia. Powszechnie stosowanym protokołem jest barwienie hematoksylina-eozyna
(HE), umożliwiające podstawową ocenę histopatologiczną. Dodatkowo wykonuje się również
barwienie metodą Gramma w kierunku różnicowania bakterii, srebrzenie wg Grocott’a w celu
wykrycia infekcji grzybiczej, barwienie AB-PAS, Azan Trichrome czy Sudan Black pozwalające
stwierdzić inne zaburzenia w strukturze lub w procesach zachodzących w tkankach. Ponadto,
badanie immunohistochemiczne umożliwia diagnozowanie takich chorób, jak np. zakaźna
martwica trzustki (IPNV) czy zakaźna anemia łososi (ISAV).
Badanie histopatologiczne jest cennym narzędziem, które stanowi część oceny
patomorfologicznej i powinno być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonego
patomorfologa, który poznał specyfikę anatomiczno-histologiczno-fizjologiczną ryb.

E-mail: drzewiecka.aga@gmail.com
Słowa kluczowe: ocena histopatologiczna, diagnostyka, barwienia, morfologia narządów
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OBSERWACJE KLINICZNE W TESTACH TOKSYKOLOGICZNYCH
Agnieszka Drzewiecka1, Elżbieta Terech-Majewska2, Magdalena Lewandowska3
Zakład Badań Toksykologicznych, Instytut Przemysłu Organicznego oddział w Pszczynie
Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
3
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

1

2

Testy toksykologiczne na rybach są przeprowadzane w celu oceny ewentualnego
zagrożenia ze strony środków chemicznych (np. leków lub pestycydów) dla podobnych
gatunków w ich naturalnym środowisku oraz przy określaniu kryteriów jakości wody. Stanowią
one, w korelacji z testami przeprowadzonymi na innych gatunkach, jeden z etapów w procesie
rejestracji. Metodologia tych badań jest ściśle określona przez jednostki regulacyjne, takie jak
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejska Agencja Leków (EMA)
lub Agencja Ochrony Środowiska (EPA, USEPA) i podana w formie wytycznych. Jednakże do
celów naukowych można stosować procedury zmodyfikowane, dopasowane do potrzeb
badawczych. Bez względu jednak czy badania są przeprowadzane w celach regulacyjnych, czy
w celach naukowo-poznawczych, jednym z kluczowych etapów jest uzyskanie wiarygodnych
wyników z obserwacji klinicznych prowadzonych w trakcie doświadczenia. W większości
badań, wykonywanych na rybach dorosłych lub na narybku, szczególną uwagę zwraca się
na dwa rodzaje zmian. Pierwszym jest nieprawidłowe zachowanie się zwierząt, które może
objawiać się hiperwentylacją, nieskoordynowanym pływaniem, nietypowym bezruchem czy
zachowaniem podczas karmienia, utratą odruchów lub nadpobudliwością. Drugim, równie
ważnym, są wszelkie widoczne zaburzenia morfologiczne, takie jak krwotoki, przebarwienia,
nadmierna produkcja śluzu, nieprzezroczyste oczy, skrzywienie kręgosłupa, uszkodzenia
skóry, a w badaniach rozwojowych także deformacje.
W świetle zasadności wykonywanych badań toksykologicznych, istotne jest by osoby
odpowiedzialne za przeprowadzanie obserwacji klinicznych były zaznajomione nie tylko
z morfologią badanego gatunku, ale również ze specyfiką behawioru.

E-mail: drzewiecka.aga@gmail.com
Słowa kluczowe: toksykologia, obserwacje kliniczne, zmiany morfologiczne, zaburzenia
behawioralne
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DWUTLENeK CHLORU JAKO DEZYNFEKTANT W AKWAKULTURZE
Joanna Grudniewska1, Elżbieta Terech-Majewska2, Halyna Tkachenko3, Natalia Kurhaluk3
Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3
Akademia Pomorska w Słupsku
1

2

Dwutlenek chloru (ClO2) używany jest do dezynfekcji wody jako metoda alternatywna do
dezynfekcji chlorem gazowym. Jest to substancja silnie dezynfekująca i od lat wykorzystywana
w weterynarii. Podobnie jak chlor i ozon zabija mikroorganizmy poprzez zakłócenie
procesu transportu składników odżywczych przez ich ściany komórkowe. Jest stosowany
w akwakulturze ryb łososiowatych w Chile, Szkocji i Kanadzie w przypadkach zagrożenia
chorobami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi. Ze względu na swoje właściwości
takie jak: działanie w niskich stężeniach, w szerokim zakresie temperatur oraz w szerokim
zakresie pH, niską korozyjność i dobrą rozpuszczalność w wodzie oraz brak szkodliwych
pozostałości powinien znaleźć swoje miejsce w profilaktyce chorób ryb. Dwutlenek chloru
można stosować w wylęgarni i w chowie ryb do dezynfekcji urządzeń i sprzętu rybackiego
oraz środków transportu ryb.
Wykonano badania toksyczności dwutlenku chloru i określono LC50 dla narybku pstrąga
tęczowego. Pozwala to zaliczyć ClO2 do substancji średnio toksycznych, podobnie jak kwaśne
preparaty dezynfekcyjne od kilku lat stosowane z powodzeniem w hodowli ryb łososiowatych.
Badania własne przeprowadzone podczas profilaktycznych kąpieli w dwutlenku chloru,
w stężeniu 5 mg l-1 narybku pstrąga tęczowego z objawami choroby fin rot, wskazują
na skuteczność takich kąpieli. Celem podjętych badań było również przeanalizowanie
biochemicznych zmian oraz bilansu antyoksydacyjnego w homogenatach wątroby
pstrąga tęczowego. Parametry metaboliczne oceniono na podstawie następujących analiz:
oznaczanie aktywności aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej,
dehydrogenazy mleczanowej, stosunku ilości mleczanu do pirogronianu. Intensywność
procesów stresu oksydacyjnego wyznaczono poprzez badanie poziomu substancji TBARs oraz
oznaczanie poziomu oksydacyjnej modyfikacji białek (pochodne aldehydowe i ketonowe).
Badania wskazują na brak zaburzenia procesów metabolicznych wg ocenianych parametrów
pod wpływem dwutlenku chloru, który również wspomaga zachowaniu homeostazy
procesów redox w wątrobie.

E-mail: jgrudniewska@infish.com.pl
Słowa kluczowe: dwutlenek chloru, dezynfekcja, akwakultura, pstrąg tęczowy
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKA WĄTROBOWEGO U PSTRAGA
TĘCZOWEGO (Oncorhynchus mykiss) POD WPŁYWEM KWASU
KYNUREINOWEGO - KYNA
Edyta Kaczorek1, Patrycja Schulz1, Elżbieta Terech-Majewska2, Joanna Małaczewska1,
Roman Wójcik1, Ewa Szczucińska1, Monika Zembrzuska1, Marek Adamowski1,
Andrzej K. Siwicki1, Waldemar Turski3
Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie e-mail:etam@uwm.edu
3
Katedra farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny Lublin

1

2

Kwas kynureinowy (KYNA) powstaje w organizmie w enzymatycznym szlaku przemian
tryptofanu. Pełni funkcje regulacyjne w układzie nerwowym, krwionośnym, pokarmowym
i immunologicznym. Naturalnym źródłem KYNA są bakterie przewodu pokarmowego oraz
pokarm, także u ryb. Badania miały na celu ocenę wpływu KYNA (Sigma Aldrich) na zmiany
makroskopowe wątroby. Preparat podawano jako dodatek w paszy, rybom o średniej masie
ciała 150 g, które karmiono przez okres 28 dni, w ilości 1% masy ciała. Utworzono 4 grupy
doświadczalne: 0 mg/kg paszy (kontrola-K), 2,5 mg/kg paszy (grupa 1), 25 mg/kg paszy
(grupa II), 250 mg/kg paszy (grupa III). Ryby ważono i mierzono po 7, 14 oraz 28 dniach. Po
zakończeniu doświadczenia ryby poddano badaniu sekcyjnemu, w celu pobrania próbek
do badań histopatologicznych. Średnie wartości wskaźnika wątrobowego kształtowały się
następująco: po 7 dniach podawania grupa K -1,105 %, grupa I- 0,998%, grupa II – 1,045%,
grupa III – 1,049%. Po 14 dniach wyniki kształtowały się następująco: K- 0,934%, I- 1,081, II1,108%, grupa III- 1,524%. Najwyższe wskaźniki odnotowano po 28 dniach we wszystkich
grupach doświadczalnych, tj: K- 1,287%, II- 1,402%, II- 1,535%, III- 1,422%. Jednocześnie
stwierdzano bardzo zróżnicowane zmiany anatomopatologiczne t.j.: K -kruchość bladość
wątroby, przekrwienie, znaczne otłuszczenie wyrostków pylorycznych; I- pomniejszenie
i bladość wątroby; II- pomniejszenie i przekrwienie wątroby; III- brak zmian. Podczas badania
kontrolowano parametry wody, tj. temperatura, tlen, pH.

E-mail: Edyta.kaczorek@wp.pl
Słowa kluczowe: Kwas kynureinowy, wątroba, pstrąg tęczowy
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PORÓWNANIE JAKOŚCI KARPIA (Cyprinus carpio L) ORAZ PSTRĄGA
TĘCZOWEGO (Oncorhynchus mykiss) POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH
GOSPODARSTW RYBACKICH W POLSCE
Joanna Tkaczewska, Władysław Migdał
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, Katedra Przetwórstwa
Produktów Zwierzęcych
Oczekiwania konsumentów są wyraźnie skierowane w stronę żywności typu „slow-food”,
do której zalicza się żywność nisko przetworzoną, tradycyjną, regionalną i ekologiczną. O ile
w Polsce wypracowano już zasady produkcji i kontroli ekologicznie wytworzonych płodów
rolnych, o tyle brakuje ich w odniesieniu do akwakultury i jej produktów.
Karp jest gatunkiem hodowanym w Polsce od setek lat i dzięki temu Polska jest jednym
z największych producentów karpia na świecie. Nasz kraj zajmuje również wysokie miejsce
pod względem produkcji pstrąga tęczowego, chociaż tradycja hodowli pstrąga w Polsce
liczy sobie nie więcej niż czterdzieści lat. Ze względu na dużą rolę akwakultury w gospodarce
Polski, a także z powodu sprzecznych informacji pochodzących z mediów i literatury, za
cel pracy przyjęto zbadanie jakości najpopularniejszych w naszym kraju ryb hodowlanych
w akwakulturze: karpia oraz pstrąga tęczowego. Ponadto oceniono akceptację konsumencką
i częstotliwość spożycia badanych gatunków ryb przez różne grupy konsumentów oraz rolę
miejsca prowadzenia chowu jako czynnika determinujący wybór ryb.
Przedmiotem badań było mięso karpi i pstrągów pochodzących z różnych rejonów
Polski (gospodarstwa rybackie z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego,
warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego).W mięśniach badanych gatunków ryb
oznaczono zawartość podstawowych składników odżywczych (sucha masa, białko, tłuszcz,
składniki mineralne w postaci popiołu), profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość metali
ciężkich (arsen, kadm, ołów i rtęć). Ponadto zbadano jakość mikrobiologiczną powierzchni
tuszek ryb, barwę filetu, a także wydajność rzeźną. Przeprowadzono konsumencką ocenę
organoleptyczną pieczonych filetów karpia i pstrąga oraz ankietę preferencji konsumentów
w zakresie spożycia ryb. Wszystkie oznaczenia zostały wykonane zgodnie z Polskimi Normami
lub metodami dostępnymi w literaturze.
Zakładano, iż mięso karpi oraz pstrągów tęczowych, dostępnych na rynku jako ryby świeże,
różni się jakością w zależności od regionu i miejsca prowadzenia chowu oraz zastosowanych
warunków produkcji. Przypuszczano również, iż zawartość metali ciężkich w mięśniach ryb
jest uzależniony od miejsca prowadzenia chowu i wykazuje wyższe wartości w tkankach ryb
z gospodarstw hodowlanych usytuowanych na terenach zindustrializowanych i związanych
z przemysłem. Ponadto zakładano, iż poziom wykształcenia konsumentów ma wpływ na
strukturę spożycia ryb oraz akceptacje badanych gatunków.
Stwierdzono, iż miejsce i sposób prowadzenia chowu karpi i pstrągów tęczowych, wpływa
na parametry barwy, podstawowy skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych tych ryb.
Warunki termiczne terenu, na którym znajduje się hodowla karpi, mają wpływ na profil kwasów
tłuszczowych, a szczególnie na zawartość kwasów n-3 w ich mięśniach. Lipidy ryb ze wszystkich
badanych gospodarstw hodowlanych charakteryzują się wysoką wartością żywieniową.
Ponadto stwierdzono, iż jakość mikrobiologiczna ryb jest zależna od sposobu odżywiania
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się tych zwierząt. Karp jest rybą żerującą głównie wśród osadów dennych, więc powierzchnia
skóry tej ryby cechuje się większą ogólną ilością drobnoustrojów w porównaniu z pstrągiem
tęczowym, który jest rybą drapieżną. Poziom industrializacji terenu na którym zlokalizowane
jest gospodarstwo hodowlane oraz bliska odległość zakładów przemysłowych nie wpływa
na zwiększenie ilości metali ciężkich w mięśniach karpia i pstrąga tęczowego. W wyniku
badań ankietowych, stwierdzono iż miejsce chowu ryb nie jest czynnikiem determinującym
ich wybór.

E-mail: w.migdal@ur.krakow.pl
Słowa kluczowe: karp, pstrąg, wartość żywieniowa, jakość mikrobiologiczna, preferencje spożycia
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profil kwasów tłuszczowych W Lates calcarifer Z POLSKIEJ
AKWAKULTURY
Renata Pietrzak-Fiećko1, Jarosław Parol1, Monika Modzelewska-Kapituła2
1
2

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

Spożywanie ryby ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
człowieka. Tłuszcz ryb zawiera korzystne dla zdrowia wielonienasycone kwasy tłuszczowe
z rodziny omega-3 i omega-6 (EPA i DHA). Interesujące stało się dla autorów zbadanie profilu
kwasów tłuszczowych nowego w polskiej akwakulturze gatunku Lates calcarifer. Celem
przeprowadzonych badań było określenie profilu kwasów tłuszczowych w Lates calcarifer
z polskiej akwakultury. Materiał do badań stanowiło 10 sztuk ryb z gatunku Lates calcarifer
zakupionych od hodowcy w czerwcu 2013 roku. Do wyodrębnienia tłuszczu z próbek
zastosowano metodę wg. Folcha. Estry metylowe kwasów tłuszczowych przygotowano przy
zastosowaniu metody Peiskera. Rozdział chromatograficzny estrów kwasów tłuszczowych
prowadzono przy użyciu chromatografu gazowego Agilent Technologies 6890N z detektorem
płomieniowo-jonizacyjnym (FID). Identyfikację pików przeprowadzono przez porównanie
z czasami retencji wzorców estrów metylowych kwasów tłuszczowych (Supelco Bellefonte
USA). Średnia zawartość nasyconych, jednonienasyconych oraz wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych w badanym gatunku ryby z polskiej akwakultury kształtowała się odpowiednio:
51,29%; 39,60%; 9,09%. Spośród kwasów nasyconych dominował kwas palmitynowy
C16:0, a jego średnia zawartość wyniosła 33,07%. Dominującym kwasem w grupie
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych był kwas palmitooleinowy C16:1 - 9,66%. Grupę
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych reprezentował głównie kwas linolowy C18:2,
a jego średnia zawartość wyniosła 5,06%. Stosunek kwasów omega-6 do omega-3 wynosił
1,97 co sprawia, że spożywanie ryb gatunku Lates calcarifer z polskiej akwakultury, pomimo
stosunkowo niskiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest korzystne
z punktu widzenia żywienia człowieka.

E-mail: renap@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: Lates calcarifer, kwasy tłuszczowe, akwakultura

92

S esje P lakatowe

WPŁYW METALI ŚLADOWYCH NA KONDYCJĘ WĘGORZY (Anguilla anguilla)
Lucyna Polak-Juszczak1, Stanisław Robak2
1
2

Zakład Chemii Żywności i Środowiska, Morski Instytut Rybacki - PIB
Zakład Ichtiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

W ostatnich latach w Europie obserwuje się spadek liczebności populacji węgorza
europejskiego (Anguilla anguilla). Uważa się, że obecnie jest to gatunek zagrożony
wyginięciem. W Polsce przygotowano Plan Gospodarowania Zasobami Węgorza w oparciu
o Rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1100/2007 z dnia 11 września 2007 ustanawiające
środki służące odbudowie zasobów tego gatunku. Jednym z czynników, które mogą
przyczynić się do pogorszenia kondycji węgorzy jest wysoka akumulacja zanieczyszczeń.
Badania wykonano w tkance mięśniowej węgorzy (Anguilla anguilla) poławianych w 2011
i 2012 roku w czterech rejonach Polski: w rejonie południowego Bałtyku (Zatoka Pucka, rejon
Świnoujścia i Mielna), w jeziorach śródlądzia północno-wschodniej Polski (jeziora: Jamno,
Bukowo, Święcajty, Nidzkie, Śniardwy, Mamry), w zalewach (Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński)
i w Wiśle. Łącznie przebadano 120 próbek.
Celem badań było określenie wpływu metali śladowych, w tym toksycznych na kondycję
węgorzy (Anguilla anguilla) żyjących w czterech rejonach Polski. Badano stężenia metali
w mięśniach węgorzy, jako funkcję rozmiaru, rejonu i sezonu. Wyniki badań posłużyły również
do oceny zagrożenia zdrowia konsumentów tych ryb.
Miedź i cynk występowały na poziomach (0.18 - 0.35 mg/kg i 20.4 - 24.0 mg/kg), które
mogły tylko pozytywnie wpłynąć na kondycję węgorzy. Kondycji ryb nie osłabiły również
niskie stężenia kadmu i ołowiu (1 - 24 mg/kg i 6 - 14 mg/kg). Natomiast rtęć występowała
w mięśniach węgorzy na wysokim poziomie, a średnie stężenia w rejonach wynosiły od 139
do 357 mg/kg (w szerokim zakresie od 17 do 1010 mg/kg). Najmniej rtęci, a najwięcej selenu
zawierały węgorze z Wisły. Stężenia rtęci zwiększały się z długością ryb i sezonem. Najwyższe
poziomy występowały w osobnikach o długościach 80 - 100 cm w listopadzie.
Dane literaturowe wskazują, że zmiany w procesach biochemicznych, uszkodzenie
komórek i tkanek, a także zmniejszenie reprodukcji ryb występuje przy stężeniach MeHg
w mięśniach grzbietowych od 500 do 1200 mg/kg mokrej masy. Metylortęć w mięśniach
węgorzach stanowi około 88% rtęci ogólnej. Stężenie rtęci ogólnej osiągnęło wartość 1010
mgkg-1 w jednym osobniku na 120 badanych, a w 16 (co stanowiło 13%) przekroczyło
500 mgkg-1. W pozostałych węgorzach stężenie rtęci było poniżej 500 mg/kg. Literatura
przedstawia badania wskazujące na ograniczenie toksyczności rtęci przez obecny w mięśniach
ryb selen. Ważnym czynnikiem dla oceny ryzyka ze strony rtęci jest współczynnik stosunku
molowych stężeń Se:Hg. Wartości współczynnika molowych stężeń Se:Hg poniżej 1 wskazują
brak ochronnej funkcji selenu, a gdy wskaźnik ten wzrośnie powyżej 1 zwiększa się ochronne
działanie selenu. Wartości współczynników Se:Hg w mięśniach badanych węgorzach układały
się na dwóch poziomach w zależności od długości ryb. Pierwszy poziom o wartościach
większych od 1 odnotowano dla węgorzy mniejszych (do 70 cm), a drugi o wartościach
mniejszych od 1 dla osobników dużych (powyżej 70 cm). Na podstawie powyższych danych
można wnioskować, że selen występujący w węgorzach o długości do 70 cm, chronił je przed
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toksycznymi właściwościami rtęci, natomiast duże osobniki (powyżej 70 cm) mogły być
narażone na toksyczne działanie tego pierwiastka.
Podsumowując, metale śladowe, z wyjątkiem rtęci, nie miały wpływu na kondycje
badanych węgorzy. Natomiast rtęć występująca na poziomie powyżej 500 mg/kg w mięśniach
dużych węgorzy (powyżej 70 cm) mogła osłabić kondycję tych osobników. Ponieważ badania
obejmowały stężenia metali w mięśniach ryb, powyższa ocena została oparta na poziomie
mięśni. Badania innych tkanek lub organów, a szczególnie gonad, dałyby dodatkowe
informacje o wpływie rtęci na kondycję i reprodukcję węgorzy. Niestety badane osobniki nie
miały wykształconych gonad.
Wysokie stężenia rtęci mogą również stwarzać ryzyko dla zdrowiu konsumentów. Dlatego
należy ograniczyć długoterminowe spożycie dużych węgorzy, zamieniając je na mniejsze
osobniki. Tym bardziej, że konsumpcja mniejszych węgorzy daje dodatkowe korzyści
zdrowotne. Stężenia makro- i mikroelementów (z wyjątkiem P i Zn) są ujemnie skorelowane
z długością i z masą węgorzy, co oznacza, że małe węgorze zawierają więcej minerałów, niż
duże osobniki.

E-mail: lpolak@mir.gdynia.pl
Słowa kluczowe: węgorz, metale śladowe, współczynniki Se:Hg
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KULORZĘSEK ICHTOPHTIRIUS MULTIPHILIS - PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII
Patrycja Schulz1, Elżbieta Terech-Majewska2, Alicja Bernad3, Andrzej K. Siwicki4,
Joanna Łukaszewska2, Aleksandra Bartoń2, Kajetan Antoszkiewicz2
Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
3
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
4
Zakład Patologii i Immunologii Ryb, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
1

2

Kulorzęsek ICHTOPHTIRIUS MULTIPHILIS, wywołuje groźną dla młodych ryb chorobę
skóry i skrzeli. Stadium inwazyjne - pływka (teront) podobna jest do wolno żyjących
orzęsków. W wodzie może przebywać od 10- 72 godzin (27-280C/ 18- 200C). W okresie inwazji
pływki przedostają się pod naskórek pokrywający powłoki zewnętrzne ryby, pod torebkę
pokrywającą rogówkę, nabłonek wyściełający jamę gębową oraz pod nabłonek znajdujący się
miedzy blaszkami oddechowymi. Po osiedleniu pasożyt zaokrągla się, okrągły makronukleus
staje się podkowiasty. W sprzyjających warunkach rozwija się, a gdy osiąga średnicę 0,5 – 1
mm opuszcza rybę. Dalszy jego rozwój przebiega ponownie w wodzie, gdzie tworzy cystę
po 1 godzinie w temp. 18 - 200C, kilka dni w temp. 80C. Podział w cyście zostaje zahamowany
w temp powyżej 270C oraz poniżej 30C. Znajomość cyklu rozwojowego w warunkach danego
gospodarstwa, wczesna diagnostyka i skuteczne zahamowanie rozwoju stanowią podstawę
w walce z pasożytem. Inwazja powoduje osłabienie ryb, podrażnienie skóry, może dojść
do odklejania naskórka (zaburzenia w gospodarce wodno- elektrolitowej). W praktyce
nadal zwalczany jest przy pomocy środków chemicznych, tj. siarczan miedzi, formalina,
błękit metylenowy, Oxyper, kwaśne środki biobójcze (Steridial, Oxim, Cip). Stwarza to duże
zagrożenie dla środowiska. Środki te także nie są obojętne dla ryb, jak również wpływają na
wrażliwość drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych. Przebieg choroby uzależniony
jest od wieku ryb, warunków środowiskowych oraz ogólnej odporności. Odporność
można monitorować oraz kształtować, dodając podczas terapii przeciw pasożytniczych
immunomodulatory, witaminy i mikroelementy. Przynosi to dobre efekty zwłaszcza wtedy,
gdy terapia jest długotrwała.

E-mail: dragofly@wp.pl, etam@uwm.edu
Słowa kluczowe: kulorzęsek, zwalczanie pasożytów
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EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY W OCHRONIE ZDROWIA RYB
– ASPEKTY PRAKTYCZNE
Elżbieta Terech-Majewska1, Joanna Grudniewska2, Krzysztof Duchiewicz3,
Andrzej K. Siwicki4, Joanna Pajdak1 Karolina Duk1
1
Katedra Epizootiologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
2
Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
3
Ichtico- Orle
4
Zakład Patologii i Immunologii Ryb, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów - EM wykorzystuje mikroorganizmy do
wspierania pozytywnego działania na otaczające środowisko. Twórcą preparatów EM jest
Prof. Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie, w Japonii. Przez 20 lat pracował
nad wykorzystaniem mikroorganizmów w bionawożeniu. Ostateczną wersję składu EM
ogłosił w 1982 r. i nazwał to opracowanie „Technologią - Efektywne Mikroorganizmy (EM)”.
Wyodrębnił 81 rodzajów mikroorganizmów nadających się do spożycia przez ludzi, spośród
około dwóch tysięcy uznanych za pożyteczne. Podstawą systemu jest wszechstronny preparat
EM-1, na który składają się bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyczne, drożdże,
promieniowce oraz grzyby fermentujące. Technologia EM jest znana i stosowana w 120
krajach świata. Stopniowo również rozwija się w Polsce głównie w rolnictwie, gospodarstwie
domowym oraz medycynie. Jest odkrywana jako alternatywa dla antybiotyków, chemicznych
środków ochrony roślin. Fundamentalne założenia tej technologii ściśle wkomponowują się
w założenia rolnictwa ekologicznego jak również pozostają w zgodzie z trendami w ochronie
zdrowia ludzi i zwierząt. Aktualnie są uznawane za skuteczne narzędzie korygowania i nadzoru
różnych ekosystemów, poprawiając jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych.
Zalecane są do oczyszczania stawów a nawet całych dorzeczy. W pracy wykorzystano EM jako
1 % dodatek do paszy, podawany pstrągom tęczowym o masie wyjściowej 100 g po 150 ryb
w grupie, przez 1 miesiąc. Porównywano tempo wzrostu oraz wykorzystanie paszy z grupą
kontrolną ryb, którym nie podawano EM. Po tym okresie ryby zakażono dootrzewnowo
zjadliwym szczepem Aeromonas salmonicida, (0,2 ml zawiesiny bakterii 1x 105). Podczas
doświadczenia obserwowano istotne różnice w kondycji i zachowaniu się ryb na korzyść ryb
z EM. Stwierdzono w tej grupie także mniejszą śmiertelność po zakażeniu eksperymentalnym.

E-mail: etam@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: Efektywne mikroorganizmy, zakażenia eksperymentalne
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ZIELEŃ MALACHITOWA, PROBLEM NADAL AKTUALNY DLA HODOWCÓW
RYB I NIE TYLKO
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Alicja Bernad5, Agnieszka Drzewiecka6
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1

Zieleń malachitowa (ZM) jest barwnikiem stosowanym w profilaktyce i terapii chorób
pasożytniczych oraz grzybiczych ryb. Z uwagi na jej szkodliwość dla zdrowia konsumentów,
toksyczność a także niekorzystny wpływ na środowisko wodne jest niedozwolona dla ryb
hodowlanych. Pozostałości ZM oraz jej metabolitu, zieleni leukomalachitowej (LMG) są
monitorowane urzędowo, głównie u ryb konsumpcyjnych. Minimalny poziom pozostałości
dla sumy ZM i LMG wynosi 2 ug/kg tkanki mięśniowej. Z przeprowadzonych badań w próbach
ryb (różnych gatunków) losowo pobranych z rzeki w Płd.-Wsch. Polsce, stwierdzano poziomo
LMG pomiędzy 0,21ug/kg a 3,85ug/kg tkanki mięśniowej. W jednej z próbek pobranych
w listopadzie w okolicy spustu wód ze stawu karpiowego, wykazano obecność 0,18 ug/kg
ZM. Badania wykonywano w akredytowanej Pracowni Toksykologicznej Zakładu Higieny
Weterynaryjnej w Szczecinie, w okresie od lipca do listopada, w okresie zagrożenia pasożytami
oraz spuszczania wód ze stawów usytuowanych w dorzeczu. Uzyskane wyniki wskazują
jednoznacznie na stosowanie jej w hodowli ryb. Jest ogólnie dostępna w hurtowniach
chemicznych oraz sklepach akwariowych, to także być powodem jest stosowania. Kinetyka
zanikania ZM i LMG zależy od wielu czynników, tj. sposób aplikacji, gatunek ryb, wiek,
parametry środowiska. Eliminacja trwa 2 miesiące u karpia, w warunkach 140C – 170C, przy
pH 7,5 do 8,1. W innych warunkach może to trwać znacznie dłużej. Pozostałości mogą
utrzymywać się w całym łańcuchu pokarmowym w rzece i kumulować się przez dłuższy czas.
Procedury kontrolne zmierzają w kierunku obniżenia restrykcyjnego poziomu pozostałości
nawet do 0 ug/kg (ZM/LMG).

E-mail: etam@uwm.edu.pl
Słowa kluczowe: Zieleń malachitowa, ryby hodowlane
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