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Przełom XX i XXI wieku przynosi 
dramatyczne zmiany w sposobach ko
rzystania z zasobów naturalnych śro
dowiska wodnego. Rybactwo, jako 
obszar aktywności ludzkiej, trwa
jącej nieprzerwanie od okresu neo
litycznego, zmienia swój charakter. 
Poprzez wiele minionych wieków ry
bactwo było utożsamiane tylko z jed
nym sposobem korzystania z zasobów, 
określanym jako rybołówstwo. Hi
storia odnotowała okresy dynamicz
nego rozwoju wielu krajów, opartego 
na eksploatacji nieograniczonych, jak 
się wówczas wydawało, stad łososi, je
siotrów, śledzi i dorszy. I zawsze koń
czyło się tak samo. Kiedy zanikały lo
kalne stada ryb, źródła okresowego 
dobrobytu, zanikało lokalne rybołów
stwo i ludzie musieli zmieniać zajęcie. 
Szkoda, że tak późno zauważyliśmy 
ową prawidłowość. Ale jako cywili
zacja zaczęliśmy się uczyć zasad eko
logii dopiero wtedy, gdy już poważnie 
zmieniliśmy środowisko, w którym 
żyjemy. Dopiero potem zaczęliśmy się 
również uczyć, jak w rozumny sposób 
ograniczać swoją aktywność rybołów
czą, aby nie zdegradować całkowicie 
zasobów rzek, jezior, mórz i oceanów. 
Nawet obecnie jest to trudne do prak
tycznego zastosowania. Przez minio
ne wieki wyłowiliśmy znaczną część 
populacji ryb i nie tłumaczy tego, 
ani widmo globalnego przeludnienia, 
ani lokalny wzrost potrzeb pokarmo
wych. W wieku XXI, kiedy powszech
nie mówi się o kryzysie rybołówstwa 
światowego, powinien to być czas re

fleksji. Czy oznacza to koniec nie
zwykłego zawodu, reprezentowanego 
przez pierwszych Apostołów?

Rybactwo ma również inną tra
dycję. Od wieków człowiek nie tylko 
łowił ryby, ale starał się je hodować. 
Jednak prawdziwy przełom nastąpił 
w roku 1767, kiedy Stefan Jacobi prze
prowadził pierwszy sztuczny rozród 
pstrąga. Od tego czasu obserwujemy 
nieprzerwany postęp w gromadzeniu 
wiedzy i praktycznego doświadczenia 
w obszarze rybactwa, zwanym akwa
kulturą. Koniec XX wieku przyniósł 
nawet stwierdzenie, że mamy do czy
nienia z Błękitną Rewolucją w skali 
globu. W tym czasie produkcja róż
nych organizmów wodnych w warun
kach kontrolowanych wielokrotnie 
przekroczyła poziom zasobów pozy
skiwanych ze środowiska naturalne
go. Po raz pierwszy stanęliśmy przed 
realną możliwością nie tylko ograni
czenia eksploatacji zasobów natural
nych, ale również przed szansą ich 
odbudowy. Dzisiejsza akwakultura to 
nie tylko rozród i produkcja ryb w ce
lach konsumpcyjnych, ale również 
olbrzymi rynek hodowli ryb ozdob
nych, skorupiaków, małży (ostryg), 
bezkręgowców i glonów. Produk
ty akwakultury są wykorzystywane 
w medycynie, w różnych dziedzinach 
przemysłu i w biotechnologii. Od 
czasów zwykłej hodowli tradycyjny
mi metodami, akwakultura przeszła 
długą drogę i obecnie wykorzystu
je wszystkie najnowocześniejsze zdo

Wstęp
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Wstęp

bycze nauki i techniki; od inżynierii 
genomowej po inżynierię materiało
wą i komputery. To właśnie napędza 
szybki jej rozwój i daje szanse na eks
pansję w obszarach, które trudno na
wet dzisiaj nazwać. 

Niezwykłym doświadczeniem os
tat nich lat jest również to, że akwa
kultura jest zdolna spłacać dług wo
bec natury, zaciągnięty w wyniku 
wcześniejszej, nieograniczonej dzia
łalności rybołówstwa. Rozwijają
ca się dynamicznie tak zwana akwa
kultura zachowawcza jest narzędziem 
praktycznym rybactwa, stosowanym 
do odtwarzania zdegradowanych za
sobów ichtiofauny i restytucji eko
systemów wodnych. Bazując na całej 
zgromadzonej wiedzy o organizmach 
wodnych, pozwala ona opracować 
techniki sztucznego rozrodu i wycho
wu potomstwa wielu organizmów, za
nim zostaną objęte strefą zagrożenia. 
Przy wykorzystaniu najnowocześniej
szych metod kriokonserwacji pro
duktów płciowych i sieci banków ge
nomów daje ona również nadzieję 
na odtworzenie niektórych populacji 
w przyszłości.

W naszych rzekach do ryb które po
winny być otoczone szczególną opieką 

należą karpiowate ryby reofilne. Część 
z nich, jak certa, doświadczyły wszyst
kich negatywnych wpływów inten
sywnego rybołówstwa, jako tak zwa
ny obiekt wyborowy w eksploatacji. 
Inne, jak jelec czy świnka, były rybami 
mniejszego zainteresowania. Wszyst
kie jednak są zagrożone w wyniku ra
dykalnego przekształcenia środowi
ska ich życia i wymagają aktualnie nie 
tylko ochrony prawnej ich egzysten
cji, ale również działań praktycznych, 
zmierzających do odbudowy ich stad. 
Mając to na względzie, przygotowa
liśmy tę książkę, jako źródło wiedzy, 
jak realizować praktyczną ochronę ich 
stad, polegającą na sztucznym rozro
dzie poszczególnych gatunków i pro
dukcji ich potomstwa. Mamy nadzieję, 
że będzie pomocna w codziennej pra
cy licznej rzeszy hodowców, osób od
powiedzialnych za ochronę rzek. Ry
bakom dedykujemy tę książkę jako 
dowód nadziei. To nieprawda, że ry
bactwo jest zawodem ginącym. Ry
bactwo się zmienia w kierunku, da
jącym wielkie nadzieje na przyszłość. 
Wymaga to jednak zmiany poglądów 
wielu osób, co do istoty nowoczesnego 
rybactwa. Im szybciej to zrozumiemy, 
tym lepiej będzie dla naszej przyrody, 
a tym samym dla nas.

Prof. dr hab. Andrzej Mamcarz
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Sieć rzeczna umiarkowanej strefy kli
matycznej na półkuli północnej kształ
towała się przez tysiące lat po okresie 
epoki lodowcowej. Początkowo rze
ki odbierały głównie wodę z topnie
jącej pokrywy lodowej i w miarę jej 
kurczenia się tworzyły pierwotną sieć 
połączeń pomiędzy gigantycznymi 
zbiornikami, gromadzącymi zasoby 
czystej, chłodnej oraz ubogiej w bio
geny wody. Śladami tych dawnych 
połączeń są liczne pradoliny rzeczne 
i obszary bagienne, powstałe w wy
niku odpłynięcia nadmiaru wody do 
mórz i oceanów.

Kolejny etap w rozwoju rzek roz
począł się w okresie, gdy po odpływie 
wielkich wód, decydującą rolę w sie
ci wodnej zaczęły odgrywać natural
ne połączenia wodne, ukształtowane 
przez spadki terenu i cyrkulację wody 
między atmosferą a ziemią. Wtedy 
to rozpoczął się proces różnicowania 
charakteru wód płynących w obsza
rze ich zasobności w biogeny, w zależ
ności od ich otoczenia. 

Wraz z sukcesją roślinności na ob
szarach polodowcowych we wcze
snym Holocenie ukształtowały się 
zbiorowiska pierwotnych puszcz i bo
rów, pokrywających prawie całą Eu
ropę (Smirnova 2006). Rzeki płyną
ce w pierwotnych lasach, przez długi 
czas pozostawały pod wpływem bez
pośredniego zasilania materią orga
niczną, pochodzącą z rozkładu ściółki 
leśnej. Można przypuszczać, że w tym 
czasie zasilanie tym typem materii od

bywało się na całej długości rzeki (po
dobnie jak obecnie w wodach płyną
cych przez lasy tropikalne).

Szybkie przekształcenia środowi
ska naturalnego, polegające na wy
lesianiu olbrzymich terenów i prze
kształceniu ich w pola uprawne, 
spowodowały nieodwracalne zmia
ny również w relacjach między rzeka
mi a ich otoczeniem. Wycinanie lasów 
na budulec rozpoczęło się przed na
szą erą w Grecji i w Italii (Abramovitz 
i Mattoon 1999). W Europie proces 
wylesiania rozpoczął się w średnio
wieczu (Elliott i in. 1998, Williams 
2003). W Polsce proces ten również 
został zaawansowany już w począt
kach średniowiecza (Dobrowolska 
1961). Wpływ wylesiania i gospodarki 
leśnej na zlewnie rzek i ichtiofaunę zo
stał szeroko omówiony w książce Nor
thcote’a i Hartmana (2004). 

W wyniku wielowiekowych zmian 
środowiska przyrodniczego w otocze
niu rzek oraz modyfikowania ich prze
biegu obecny obraz sieci wodnej

Polski różni się znacznie od stanu 
pierwotnego. Według aktualnej typo
logii wód płynących w Polsce zidenty
fikowano 4504 typy wód w rozumieniu 
Ramowej Dyrektywy Wodnej (Błachu
ta i in. 2006). Dominującym typem 
wód są nizinne potoki piaszczyste.

Korytarze rzeczne są otoczone 
strefami przejściowymi (ekotonami) 
pomiędzy środowiskiem lądowym 
i wodnym (Naiman i Decamps 1990). 

1. Środowisko karpiowatych ryb reofilnych
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Typy wód płynących w Polsce (wg Błachuty i in. 2006): Oznaczenia: 1 – Potok tatrzański 
węglanowy, 2 – potok tatrzański krzemianowy, 3 – potok sudecki, 4 – potok wyżynny 
krzemianowy z substratem gruboziarnistym, 5 – potok wyżynny krzemianowy z substra
tem drobnoziarnistym, 6 – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym, 
7 – potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym, 8 – mała rzeka wyżynna 
krzemianowa, 9 – mała rzeka wyżynna węglanowa, 10 – średnia rzeka wyżynna zachod
nia, 12 – potok fliszowy, 14 – mała rzeka fliszowa, 15 – średnia rzeka wyżynna wschodnia, 
16 – potok nizinny lessowy, 17 – potok nizinny piaszczysty, 18 – potok nizinny żwirowy, 
19 – rzeka nizinna piaszczystogliniasta, 20 – rzeka nizinna żwirowa, 21 – wielka rzeka 
nizinna, 22 – rzeka przyujściowa, 23 – potok organiczny, 24 – rzeka organiczna, 25 – ciek 
łączący jeziora, 26 – cieki w dolinach wielkich rzek.

Tabela 1. Klasyfikacja rzek w oparciu o ich charakterystyki odpływu oraz wielkość zlew
ni (wg Meybeck i in. 1992).

Wielkość rzeki Średni  
odpływ (m3/s)

Zlewnia
(km2)

Szerokość  
rzeki (m) Rzędowość

Bardzo duże rzeki >10000 >106 >1500 >10
Duże rzeki 100010000 100000106 8001500 710
Średnie rzeki 1001000 10000100000 200800 69
Małe rzeki 10100 100010000 40200 47
Strumienie 110 1001000 840 36
Małe strumienie 0,11 10100 18 25
Potoki <0,1 <10 <1 13

Larwikultura.indd   9 2009-09-02   14:56:03
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Strefowość rzeki (wg Bloescha 2008 za Millerem 1988, zmodyfikowane)

Schemat klasyfikacji rzędowości strumieni Strahlera (wg Leopolda i in. 1964)
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W aktualnych poglądach na funkcjo
nowanie rzeki (Junk i in. 1989, Sedell 
i in. 1989, Thorp i Delong 1994, Tabac
chi i in. 1998, Wang i in. 2006), pod
kreśla się ogromne znaczenie tych 
stref, które w zależności od obszaru 
strefy zalewowej, mogą mieć znacz
ny udział w dopływie węgla do wod
nych ogniw troficznych poprzez lokal
ną produkcję autochtoniczną i materię 
z dekompozycji liści.

Produkcja pierwotna oraz alloch
toniczna materia organiczna nie
siona z dopływów w górnym biegu 
rzek są podstawowym źródłem ener
gii dla innych organizmów wodnych 
(w tym ryb) (Vannote i in. 1980, Na
iman i in. 1987, Thorp 1994). W wielu 
pracach jest dobrze udokumentowany 
udział rozkładu komponentów ściół
ki leśnej (liści) w zasilaniu strumie
ni w materię organiczną, w tym jako 
źródła węgla (Hynes 1963, Matthews 
i Kowalczewski 1969, Cummins i in. 
1989, Chauvet 1997). Szacuje się, że 
np. w rzece McKenzie (Oregon, USA) 
roczny udział opadających liści wy
nosi 218 g/m2 (Webster i Meyer 1997). 
Dopływ materii organicznej, pocho
dzącej z rozkładu liści ma największe 
znaczenie w górnym biegu rzek i jej 
udział spada stopniowo na korzyść in
nych źródeł energii, w miarę jak rzeka 
staje się coraz większa. Skomplikowa
ne sposoby dystrybucji materii i ener
gii stały się podstawą do ukształto
wania złożonej i bardzo wrażliwej na 
wszelkie zmiany sieci zależności tro
ficznych w rzekach. Przenoszenie za
sobów wraz z biegiem rzeki jest wyja
śniane za pomocą koncepcji spiralnej 
(spiralling concept) (Newbold i in. 

1981, Elwood i in. 1983), według któ
rej przenoszone zasoby podlegają na
przemiennie fazom transportu i de
ponowania, a proces retencji może być 
rozpatrywany jako ogniwo pośred
nie między nimi. Szczególnie skom
plikowany jest przebieg spirali węgla, 
ze względu na możliwość bezpośred
niej wymiany węgla nieorganiczne
go w strefie kontaktowej wody i po
wietrza (Newbold i in. 1982). Zgodnie 
z koncepcją modelu rzecznej produk
tywności (riverine productivity model 
– RPM), zaproponowanej przez Thor
pa i Delonga (1994, 2002), ogniwa po
karmowe dużych rzek opierają się na 
węglu autochtonicznym, produkowa
nym przez Metazoa. Najważniejszy
mi czynnikami, wpływającymi na 
przenoszenie zasobów, w tym węgla, 
są respiracja (Newbold i in. 1982), ak
tywność pokarmowa skrobaczy i fil
tratorów (Newbold 1992) oraz relacje 
między prądem wody a retencją cieku 
wodnego (Minshall i in. 1983).

Warunki morfologiczne i hydro
logiczne rzek są bardzo często za
kłócane w wyniku podejmowanych 
działań regulacyjnych, jednak konse
kwencje tych przekształceń w odnie
sieniu do budżetu materii organicznej 
w rzece są słabo udokumentowane 
(Naiman 1982).

Skład roślinności środowisk lo
tycznych pozostaje pod silnym wpły
wem prądu wody, ale również jest 
kształtowany przez ilość nutrientów 
i charakter osadów. W górnych od
cinkach rzek, gdzie jest ograniczo
na ilość nutrientów, szybki przepływ 
wody i nasilona erozja, makrofity wy
stępują w ograniczonej ilości (Janauer 
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i Dokulil 2006). W środkowym i dol
nym biegu, gdzie rzeki tworzą szereg 
ramion bocznych, meandrów i staro
rzeczy, makrofity stają się coraz bar
dziej obfite. Obecność makrofitów 
może zmienić warunki hydrauliczne 
koryta rzeki (Huang i Nanson 1997), 
a więc wpłynąć na charakter habitatu 
ryb poprzez dostarczenie im lepszych 
warunków pokarmowych i schro
nisk (Garner i in. 1996). Podczas ob
serwacji na rzece Bow w Kanadzie, 
Chambers i in. (1991) stwierdzili, że 
makrofity zanikają, gdy prąd wody 
wzrasta ponad 0,01 m/s, a przy prze
pływie ponad 0,1 m/s stają się rzad

kie w środowisku. Generalnie, zmia
ny w strukturze skupisk makrofitów 
wraz z biegiem rzeki odzwierciedlają 
wzrost obfitości gatunków preferują
cych wyższą trofię środowiska (Koh
ler i in. 1971, Janauer 1981). Glony są 
podstawową częścią roślinności rzecz
nej. Ze względu na wielkie zróżnico
wanie morfologiczne, zasiedlają licz
ne habitaty od źródeł do ujścia rzek. 
W górnych odcinkach rzek glony są 
przede wszystkim składnikami pe
ryfitonu, przyczepionymi do substra
tu. W środkowych i dolnych partiach 
rzek tworzą fitoplankton i mogą pro
dukować znaczną biomasę (Reynolds 

Źródła dopływu węgla i energii do strumieni (wg Bunna i in. 1998). Oznaczenia: 1 – 
dopływ masy liściowej (grubocząsteczkowa materia organiczna – CPOM) z roślinności 
brzegowej, 2 – dopływ z lasów i odgałęzień, 3 – liście i materia drobnocząsteczkowa 
(FPOM) wypłukana ze zlewni, 4 – rozpuszczona materia organiczna (DOM) w wodach 
gruntowych i podziemnych, 5 – bezkręgowce lądowe opadające z roślinności przybrzeż
nej, 6 – mikroglony (okrzemki) i inne rośliny wodne aktywowane przez światło słonecz
ne. Produkcja pierwotna jest niska w porównaniu z respiracją (P < R).
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1988, Sellers i Bukaveckas 2003). Jako 
pierwotni producenci, glony wchodzą 
w skład wszystkich ogniw troficznych 
i mają znaczący udział w cyrkulacji 
nutrientów.

Obfitość bentosu (peryfitonu i bez
kręgowców) jest kształtowana wpły
wem temperatury wody (wpływ na 
tempo wzrostu i rozwój), przepływem 
(fizyczny charakter substratu), jako
ścią substratu, porośnięciem roślin
nością, dostępnością pokarmu (nu
trientów) i jakością wody. Robinson 
i Minshall (1998), wykazali, że takie 
cechy jak zagęszczenie, biomasa i pro

dukcja bezkręgowców są kształtowane 
czynnikami środowiskowymi regulu
jącymi wzrost (chemizm wody, ilość 
ciepła, dostępność peryfitonu), pod
czas gdy inne (bogactwo gatunkowe, 
skład skupisk, strategie rozwojowe) 
są pod większym wpływem czynni
ków temperatury i przepływu wody. 
Generalnie, model relacji w ogniwach 
troficznych bezkręgowców odpowia
da modelowi „river continuum” (Ro
siMarschall i Wallace 2002). Gustard 
i in. (1987) omawiają szeroko rolę 
wezbrań kompensacyjnych w mody
fikowaniu populacji bezkręgowców. 
Stwierdzają oni, że Diptera, Chiro

Wpływ usunięcia pokrywy brzegowej na strumień (wg Bunna i in. 1998). Oznaczenia: 1 
– zredukowany dopływ liści (CPOM) i bezkręgowców lądowych, 2 – zmiany w ilości i ja
kości CPOM i DOM z otaczającej zlewni, 3 – zredukowany dopływ z lasów i odgałęzień, 
4 – przyspieszony wzrost glonów nitkowatych i makrofitów stymulowanych przez nasło
necznienie i spływ nutrientów, 5 – wysoka respiracja roślin i dekompozycja materii orga
nicznej prowadzi do spadku zawartości tlenu i pogorszenia jakości wody. Razem z utratą 
habitatów prowadzi to do spadku bioróżnorodności ekosystemu.
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Główne trasy migracji fauny pomiędzy ekotonami dynamicznych krajobrazów rzecz
nych (wg Warda i in. 1998). Oznaczenia: HWL i LWL – wysoki i niski poziom wody, 
1 – wody powierzchniowe koryta rzeki i strefy zalewowej, 2 – koryto rzeki i przyległe 
zbiorniki, 3 – koryto i strefa brzegowa, 4 – obszar strefy zalewowej i sklepienie, 5 – ob
szar strefy zalewowej i wyżyny.
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Rozmiary korytarza rzecznego (płaszczyzna zalewowa i las nadbrzeżny, ha/km), rzeka 
Tagliamento, Włochy (wg Tocknera i in. 2000)

nomidae, Oligochaeta, Amphipoda 
i Gastropoda znajdują korzystne wa
runki życiowe poniżej zapór. Plecop
tera ulegają zazwyczaj znacznej re
dukcji, podczas gdy Trichoptera lub 
Ephemeroptera mogą ulegać redukcji 
lub powiększać populacje. Usseglio
Polatera i Bournaud (1989) stwierdzili 
negatywny wpływ regulacji przepły

wu wody na skupiska bezkręgowców 
w Renie. Dotyczyło to szczególnie re
gularnego opróżniania zbiorników 
zaporowych w górze rzeki, połączo
nego z wypuszczaniem osadów, re
dukujących zróżnicowanie substratu 
i pogarszających warunki pokarmo
we dla zwierząt bezkręgowych. Z ko
lei DeBrey i Lockwood (1990) poda
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1. Środowisko karpiowatych ryb reofilnych

Rzeka Łyna (Foto: Roman Kujawa)

Relacje między spadkiem, szerokością rzeki i strefami rzeki (wg Hueta 1959, zmodyfi
kowane). Strefy typowe są oznaczone kolorem szarym, pomiędzy strefami typowymi są 
strefy przejściowe.
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1. Środowisko karpiowatych ryb reofilnych

ją przykład z jednego ze strumieni 
w Górach Skalistych, że depozycja 
osadów może mieć niewielki wpływ 
na owady wodne. Po silnym wiosen
nym wezbraniu nastąpił tam znaczny 
spadek liczebności i zróżnicowania 
bezkręgowców, lecz populacje zostały 
szybko odbudowane. Nowe spojrze
nie na organizację struktury bezkrę
gowców wzdłuż biegu rzeki znajdu
jemy w badaniach Rice’a i in. (2001). 
Autorzy ci zwracają uwagę na nie
docenianą wcześniej rolę dopływów 
bocznych i niesionych przez nie osa
dów na kształtowanie się ogólnego 
modelu rozmieszczenia bezkręgow
ców w głównym korycie rzeki.

We współczesnych badaniach rzek 
ważnym przedmiotem zainteresowa
nia staje się również określenie rela
cji między zooplanktonem rzecznym 
a jego bazą pokarmową (Gulati i De
Mott 1997, Sterner i Schulz 1998, Guel
da i in. 2005, Wahl i in. 2008). Ważnym 
wkładem w zrozumienie wpływu mor
fologii rzeki na te relacje jest koncepcja 
przybrzeżnej retencji (inshore reten
tion concept), opracowana przez Schie
mera i in. (2001). Zwraca ona uwagę na 
zdolności retencyjne naturalnych, me
andrujących rzek, sprzyjające tworze
niu mikrohabitatów i utrzymywaniu 
materii organicznej jako bazy pokar
mowej dla bezkręgowców.

Regiony biogeograficzne Europy (wg Illiesa 1978, zmodyfikowane). Do wód Polski od
noszą się regiony 14, 15 i 16. 
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Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Bezkręgowce rzek są wrażliwym 
indykatorem zmian w środowisku 
(Gustard i in. 1987), dlatego są często 
włączane jako ważny element współ
czesnych systemów monitorowania 
stanu rzek (Aroviita i in. 2008). W kra
jach Unii Europejskiej podstawą dla 
systemów monitorujących jest podział 
kontynentu na ekoregiony biogeogra
ficzne, zaproponowany przez Illiesa 
(1978). Wyróżnia on 25 takich ekore
gionów dla Europy. Polskie rzeki znaj
dują się w zasięgu 3 ekoregionów.

Ekoregiony są obszarami relatyw
nie homogenicznych systemów eko
logicznych, integrujących regionalne 
cechy klimatu, topografii, wykorzy
stania ziemi i lokalnej roślinności. 
Dla ekosystemów wodnych ekoregio

ny są istotne, ze względu na możli
wość zintegrowania takich czynni
ków, jak jakość wody, jej przepływ, 
struktura habitatu i poziom dostęp
nych nutrientów (Landers i in. 1988, 
Larsen i in. 1988). Whittier i in. (1988) 
wykazali, że istnieje relacja pomię
dzy ekoregionami a charakterystyka
mi rozsiedlenia ryb w strumieniach, 
skupiskami bezkręgowców i peryfi
tonu i fizycznymi oraz chemicznymi 
aspektami jakości habitatów. 

Rzeki są dynamicznymi systema
mi wodnymi, w których zmienność 
środowiska ujawnia się w czterech wy
miarach: podłużnym, poprzecznym 
pionowym oraz czasowym (Ward 
1989, Arthington i Welcomme 1995). 
Rzeki i ich obszary zalewowe są pod

Rzeka Czarna Hańcza (Foto: Roman Kujawa)
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1. Środowisko karpiowatych ryb reofilnych

legającymi ciągłym zakłóceniom eko
systemami, charakteryzującymi się 
wysoką heterogennością habitatów 
i skomplikowanym, przestrzennym 
i czasowym przepływem materiałów, 
energii i organizmów, sterowanym 
głównie dynamiką przepływu wody 
(Tockner i Stanford 2002). Ekosys
temy wód płynących tworzą koryta
rze w krajobrazie (Gregory i in. 1991), 
a ich strefy przejściowe (ekotony) sta
nowią strefy buforowe pomiędzy ko
rytem rzecznym a złożonymi formami 
lądowymi w zlewni (Cowx i Welcom
me 1998, Paetzold i in. 2005, 2006). 

Rzeki można charakteryzować na 
wiele sposobów (Frissell i in. 1986). 
Jednak najczęściej dzieli się je na trzy 
odcinki podłużne (górny, środko
wy i dolny bieg) oraz dwa poprzecz
ne (koryto i strefa zalewowa). Mate
riał unoszony przez przepływ oraz 
wody powodziowe jest akumulowany 
w środkowym i dolnym biegu rzeki, 
a wraz z nim w strefach zalewowych 
rozprzestrzeniane są biogeny, materia 
organiczna oraz żywe organizmy. Cy
kliczny (pulsacyjny) charakter prze
pływu wody oraz powodzi zapewnia 
łączność między korytem a ramiona
mi (odgałęzieniami) rzeki, a niesione 
i osadzane muły tworzą i modyfiku
ją ekosystemy strefy zalewowej (Ward 
i Stanford 1995, Tockner i Stanford 
2002, Owens i in. 2005). 

Jednowymiarowa ocena ekosys
temu rzecznego prowadzi do błędów 
w interpretacji badanych zjawisk. 
Często takie widzenie jest wynikiem 
wąskiego (specjalistycznego) sposobu 
analizowania. Dopiero, gdy rozpatru
jemy rzekę na całej długości, jako zin

tegrowany funkcjonalny system – mo
żemy uniknąć pomyłek (Waters 2000, 
Rabeni i Sowa 2002).

Punktem przełomowym w cało
ściowym podejściu do analizy śro
dowiska rzecznego była koncep
cja ciągłości rzeki (river continuum) 
(Vannote i in. 1980, Minshall i in. 
1985) oraz wynikająca z niej kon
cepcja „river discontinuum” (Ward 
i Stanford 1983, Perry i Schaeffer 1987, 
Townsend 1989, Montgomery 1999, 
Rice i in. 2001, Poole 2002). Holistycz
na koncepcja ciągłości rzeki opisuje 
gradient czynników fizykochemicz
nych i geomorfologicznych od źródeł 
do ujścia rzek, kształtujących okre
ślone habitaty oraz przepływ ener
gii. Koncepcja „river discontinuum” 
zwraca uwagę na te elementy fizyko
chemicznej i biologicznej ciągłości, 
które są okresowo przerywane w wy
niku zmian koryta i doliny rzecznej. 
Chociaż obie koncepcje prezentują 
odmienne punkty widzenia na różne 
aspekty relacji rzek z ich otoczeniem, 
razem pokazują rzeki i ich otoczenie 
jako zintegrowane systemy ekologicz
ne. Oznacza to, że każda ingerencja 
w otoczenie rzeki ma również wpływ 
na relacje w samej rzece.

Rychło się jednak okazało, że nie
które rzeki nie w pełni odpowiada
ją koncepcji gradientowej ciągłości 
czynników fizycznych i biologicznych 
od źródeł do morza (Balon i Stewart 
1983, Statzner i Higler 1985). Gęsta 
roślinność przybrzeżna nie istnieje 
wokół wielu cieków, płynących w wy
sokich górach (Ward i Stanford 1983) 
i skupiska biotyczne nie odpowiada
ją funkcjonalnemu postępowi wraz 
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Koncepcja ciągłości rzeki (river continuum) (wg Vannote i in. 1980, zmodyfikowane). 
Oznaczenia: CPOM  grubocząsteczkowa materia organiczna, FPOM – drobnocząstecz
kowa materia organiczna, P – produkcja pierwotna, R – respiracja.
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ze wzrostem rzędowości cieku (Win
terbourn i in. 1981, Benke i in. 1984, 
Bruns i in. 1984). W niektórych sy
tuacjach (np. rzek płynących po te
renach zalesionych) koncepcja „river 
continuum” nadal dobrze odzwier
ciedla relacje środowiska rzeczne
go i jego otoczenia (Sedell i in. 1989), 
a także gradientowe zmiany w łańcu
chach pokarmowych bezkręgowców 
(RosiMarshall i Wallace 2002).

Spośród wielu koncepcji, odzwier
ciedlających relacje ekologiczne w rze
kach, ostatnio uważa się, że koncep
cja wezbrania pulsacyjnego (flood 
pulse concept – FPC) (Junk i in. 1989, 
Tockner i in. 2000), wydaje się być 
najlepszym odzwierciedleniem funk
cji ekologicznych w dużych rzekach 
nizinnych. FPC podkreśla znaczenie 
pulsacyjnych relacji w systemie wod
nym dla produktywności w tym śro
dowisku oraz dla podtrzymania jego 
różnorodności biologicznej. Okreso
wość rozrodu ryb wiąże się z cyklicz
nością wezbrań, co pozwala rozsiedlić 
potomstwo po zalewiskach, których 
wysoka produktywność jest wyni
kiem oddziaływań w ziemnowod
nej strefie przejściowej (Sabo i Kelso 
1991, Killgore i Baker 1996, Pease i in. 
2006). W strefach umiarkowanych, 
optymalne warunki do rozrodu ryb 
tworzą się wtedy, gdy wezbrania zbie
gają się z odpowiednimi temperatu
rami wody, sprzyjającymi procesowi 
rozrodczemu (Bayley 1991). 

Najnowsze badania potwierdza
ją olbrzymią rolę rozlewisk rzecz
nych w utrzymaniu różnorodności 
ryb i ich cykli życiowych (Humphries 
i in. 1999, Winemiller i in. 2000, King 

i in. 2003, Nunn i in. 2007). Zwiększa
ją one szanse rekrutacji ryb rzecznych 
poprzez dostarczanie im tarlisk i żero
wisk (Staas i Neuman 1994, Grift i in. 
2001), dają schronienie przed powo
dziami (Copp 1997, Pinder i in. 1997) 
oraz zwiększają zasoby bazy pokar
mowej w porównaniu z głównym ko
rytem rzeki (Bass i in. 1997, Marker 
i Collett 1997). Zmusza to do krytycz
nego spojrzenia na dotychczasowy 
sposób przekształcania rzek oraz we
ryfikacji wielu stosowanych metod ich 
renaturyzacji. Trzeba pamiętać o tym, 
że większość rzek nizinnych przed re
gulacją charakteryzowała się obecno
ścią licznych ramion, oddzielających 
się i łączących ponownie (braided ri
vers), które stanowiły skomplikowaną 
mozaikę mikrohabitatów oraz połą
czonych stref funkcjonalnych (Thorp 
i in. 2006). Nawet dzisiaj niewiele wie
my, w jaki sposób te zróżnicowane 
mikrośrodowiska wpływają na bio
różnorodność ekosystemu rzeczne
go. Wiele mikrohabitatów na obsza
rze doliny zalewowej jest połączonych 
ze sobą i dochodzi tam do wielokrot
nych przepływów nutrientów i ener
gii. Ponieważ wiele gatunków ko
rzysta z więcej niż jednego habitatu, 
wiedza o mechanizmach funkcjono
wania strefy zalewowej jako całości 
ma ogromne znaczenie dla restytucji 
środowiska rzecznego i ochrony róż
norodności biologicznej. Rozpatry
wanie doliny zalewowej jako mozaiki, 
złożonej z interaktywnych elementów 
środowiskowych, jest znaczącym kro
kiem ku zrozumieniu skomplikowa
nej dynamiki ekosystemów rzecznych 
oraz ogniw wzajemnych współzależ
ności (Tockner 2007).
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Wielu autorów (Walker i in. 1995, 
Dettmers i in. 2001, Ward i in. 2001) 
sugeruje, że przepływ energii w eko
systemie rzecznym może być rozpa
trywany jako efekt interakcji trzech 
koncepcji (river continuum – trans
port w dół rzeki, flood pulse concept 
– transport pomiędzy rzeką i strefą 
zalewową) oraz modelu rzecznej pro
duktywności (Thorp i Delong 1994), 
opisującego rolę produkcji autochto
nicznej. Pewną syntezą dotychczaso
wej wiedzy na temat funkcjonowania 
ekosystemu rzecznego jest koncepcja 

„riverine ecosystem synthesis” (RES) 
przedstawiona przez Thorpa i in. 
(2006, 2008). Przedstawia ona rze
ki jako szeregi hydrogeomorfologicz
nych struktur (patches), takich jak 
zwarte, wieloramienne i zalewiskowe 
obszary przepływowe, uformowane 
przez geomorfologię zlewni i klimat.

W badaniach nad relacjami zacho
dzącymi między rzeką a strefą zale
wową, większą uwagę niż wcześniej 
zwraca się na ekotony litoralowe i nad
rzeczne ekotony (Naiman i Decamps 

Schemat stref funkcjonalnych (functional process zones – FPZ) w zlewni rzeki od źró
deł (w ekoregionach łąkowym i leśnym) aż po deltę, ukształtowanych w postaci hydro
geomorfologicznych struktur (patches) (A). 1 – ograniczona strefa górnego biegu, 2 – 
strefa ruchoma, 3 – nieograniczona strefa nizinna, 4 – strefa ograniczona, 5 – strefa 
meandrująca, 6 – strefa anabranchialna, 7 – strefa zalewowa, 8 – strefa deltowa. Ten sam 
typ strefy FPZ może występować kilka razy w kolejności trudnej do przewidzenia (B) 
(wg Thorpa i in. 2006).
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1997, Naiman i in. 2002, Robinson 
i in. 2002). Strefy przybrzeżne współ
uczestniczą w kształtowaniu skupisk 
ryb i zwierząt wodnych poprzez po
średniczenie w zmianach naświetle
nia, jakości wody, jakości i hetero
genności habitatów oraz w dynamice 
troficznej (Pusey i Arthington 2003). 
Brak zakłóceń w procesach łączących 
środowiska rzeczne i przybrzeżne ma 
podstawowe znaczenie dla równowa
gi, renaturyzacji i ochrony krajobrazu 
rzeki (Cummins 1992, Bunn i in. 1993, 
Naiman i in. 2000, Schiemer 2000). 

Ogromną rolę w utrzymaniu zdol
ności rzeki do odbudowy jej różnorod
ności biologicznej odgrywają te mi
krohabitaty, które można traktować 
jako refugia, czyli miejsca schronienia 

gatunków, stanowiące punkty wyjścia 
do ponownej rekolonizacji utraco
nych siedlisk. Refugia mają podstawo
we znaczenie dla utrzymania ekolo
gicznej stabilności rzek. Ich obecność 
w systemie rzecznym może być rozpa
trywana jako bezpośredni wskaźnik 
jej zdolności do odbudowy. Podzielo
ne na wiele ramion rzeki oferują liczne 
kategorie schronień zarówno w strefie 
przybrzeżnej, jak i w siedliskach poza 
głównym nurtem rzeki (Tockner i in. 
2006). Wiele dotychczasowych ba
dań kierowało uwagę na zjawiska za
chodzące w głównym korycie rzeki, 
ignorując zupełnie wpływ habitatów 
istniejących w dolinie zalewowej. Wy
nikało to głównie z faktu, że są to ele
menty środowiska, które jako pierw

Rzeka Warta (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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sze zostają wyeliminowane z systemu 
rzeki, w wyniku jej regulacji.

Generalnie jest wiadomo, że bo
gactwo gatunkowe ryb w obrębie da
nego basenu rzecznego jest silnie 
skorelowane z wielkością tego base
nu (Welcomme 1979). Jednak rozsie
dlenie ryb w rzekach, ich zagęszcze
nie i wybór przez nie odpowiednich 
habitatów są związane z szeregiem 
cech fizycznych środowiska, takich 
jak przepływ wody (Schlosser 1985, 
Facey i Grossman 1990), jej głębo
kość (Harvey i Stewart 1991, Win
tersberger 1996), charakter substratu 
(Dollof i Reeves 1990) oraz dostęp
ność pokarmu (Greenberg 1991, Na
esje i in. 1991). Towarzyszą temu 
zmiany rozwojowe w zdolnościach 
bioenergetycznych ryb (Govoni i in. 
1986, Wieser i in. 1988, Kaufmann 
1990, Keckeis i Schiemer 1990) oraz 
w ich ekologii żerowania (Mills i in. 
1985, Brodeur 1991, Wanzenböck 
1992). Obecność odpowiednich ha
bitatów dla ryb w wieku 0+ jest rów
nież rozpatrywana jako jeden z klu
czowych czynników, wpływających 
na sukces rozrodczy ryb rzecznych 
(Balon 1975, Schiemer i in. 1991, 
Schiemer i Waidbacher 1992, Wine
miller i Rose 1992, Humphries i in. 
1999, Winemiller 2005). Ryby reofil
ne potrzebują do tarła płynącej wody 
i w związku z tym ich miejscem byto
wania są rejony rzek z szybkim prą
dem i dobrym natlenieniem, gdzie 
substratem tarłowym jest piasek lub 
żwir (Schiemer i Waidbacher 1992). 
Z kolei gatunki limnofilne potrze
bują wód stagnujących z substratem 
roślinnym, więc miejscem ich byto

wania są najczęściej izolowane sta
rorzecza, boczne ramiona rzek lub 
jeziora strefy zalewowej. Gatunki eu
rytopowe, z powodu mniejszych wy
magań środowiskowych, są w stanie 
tworzyć populacje w różnych typach 
habitatów. W naturalnych systemach 
rzecznych, zróżnicowanie potrzeb 
rozrodczych ryb prowadzi często do 
strefowości reprodukcji, przejawiają
cej się w sekwencji od ryb reofilnych, 
poprzez eurytopowe, do limnofil
nych, co koresponduje ze zmianami 
habitatu od lotycznego do lenityczne
go (Cowx i Welcomme 1998).

Habitaty ryb są ciągle modyfiko
wane poprzez warunki hydrologicz
ne, w tym głównie przez prąd i termi
kę wody, jako rezultat wahań poziomu 
wód oraz obszaru ich ekspansji poza 
koryto rzeki (Baras i in. 1996, Keckeis 
i In. 1997). Zmiany w środowisku na
stępują dynamicznie w skali dziennej, 
sezonowej oraz rocznej.

W ekologii ryb rzecznych, zmien
ność w ich skupiskach odnoszona jest 
głównie do gradientu spadku rzek 
w obrębie dorzecza. Gradient spadku 
jest jednym z podstawowych czynni
ków kontrolujących szybkość prądu 
wody (Gordon i in. 1992). Kształtu
je on również fizyczną strukturę habi
tatu w odniesieniu do wielkości danej 
rzeki (Hubert i Kozel 1993, De Nooij 
i in. 2006).

Zmiany w skupiskach ryb wraz 
z długością biegu rzeki są zwykle 
rozpatrywane jako atrybuty dwóch 
procesów: strefowości biotycznej lub 
stopniowego wzrostu ilości gatun
ków ryb wraz ze wzrostem rozmia
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rów rzeki i zróżnicowania habitatów 
(Huet 1959, Sheldon 1968, Schlos
ser 1982, Pont i in. 1995). Dla wód 
europejskich szczególnie popular
ną stała się koncepcja Hueta (1959), 
dzieląca rzeki na cztery podstawo
we krainy: pstrąga, lipienia, brzany 
i leszcza. Jednak dziś wiemy, że roz
patrywanie tylko jednego gatunku 
jako reprezentanta strefy ekologicz
nej jest niewystarczające dla popraw
nej charakterystyki skupiska ryb. Na 
poziomie lokalnym najsilniej na sku

piska ryb oddziaływują warunki hy
drauliczne i zróżnicowanie habitatów 
(Horwitz 1978, Matthews 1998). Sil
ny związek ryb reofilnych z gradien
tem spadku rzek potwierdzają licz
ne publikacje, dotyczące ich biologii 
(Zalewski i in. 1990, Przybylski 1993, 
Crisp 1996, Mann 1996, Keckeis i in. 
1997, Lamoroux i in. 1999), a także 
badania modelowe, prowadzone na 
wielu dorzeczach (Pont i in. 2005). 
Wzrost szerokości rzeki przy podob
nym spadku sprzyja skupiskom ryb, 

Tabela 3. Status i zagrożenia karpiowatych ryb reofilnych Polski (wg Witkowskiego 1992, 
zmodyfikowane). Oznaczenia: Stan: EN (Endangered) – gatunek skrajnie zagrożony lub 
ginący, VU (Vulnerable) – gatunek narażony na wyginięcie, R (Rare) – gatunek rzadki, 
NT (Near Threatened) – gatunek bliski zagrożenia, DD (Data deficient) – gatunek o sta
tusie nieokreślonym, ale z pewnością należącym do jednej z trzech grup EN, VU, lub R 
(w nawiasie aktualny kierunek zmian), Przyczyny: P – przełowienie, R – regulacja biegu 
rzek, T – uniemożliwienie migracji przez zapory, W – wymagania środowiskowe, histo
ryczne, ograniczenie do nielicznych rzek, Z – zanieczyszczenia wód.

Gatunek Stan zagrożenia Przyczyny zagrożenia
Litofilne

Strzebla potokowa, Phoxinus phoxinus
Piekielnica, Alburnus bipunctatus
Kleń, Leuciscus cephalus
Boleń, Aspius aspius
Świnka, Chondrostoma nasus
Brzana, Barbus barbus
Brzanka karpacka, Barbus cyclolepis 
waleckii
Brzanka, Barbus peloponnesius
Rozpiór, Abramis ballerus
Certa, Vimba vimba

NT
VU
VU

DD (VU)
DD (EN)

DD
R

VU
DD

VU (EN)

W
W, Z, R
Z, R, P
Z, R, P
Z, R, P
Z, R, P

W

W
Z, R

Z, R, T
Fitofilne

Jelec, Leuciscus leuciscus
Jaź, Leuciscus idus

NT (DD)
VU

Z, R, P
Z, R, P

Psammofilne
Kiełb, Gobio gobio
Kiełb białopłetwy, Gobio albipinnatus
Kiełb Kesslera, Gobio kessleri

NT
EN
EN

W
W
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zdominowanym przez karpiowate 
reofilne, w wyniku lokalnego wzro
stu zróżnicowania habitatu. Na przy
kład, brzana (Barbus barbus) i jelec 
(Leuciscus leuciscus) wykazują prefe
rencje do rzek o średniej szerokości 
(Pont i in. 2005), a ich szanse rosną 
wraz ze wzrostem szerokości rzek. 

Ogromną rolę w rozmieszcze
niu ryb w środowisku odgrywa dryft, 
wiążący się z unoszeniem materii or
ganicznej oraz substancji pokarmo
wych przez strumień płynącej wody. 
Dryft jest ważnym ogniwem w cyklu 
migracyjnym ryb, sprzyjającym roz
przestrzenianiu się ryb w dół rzeki 
(Manteifel i in. 1978) oraz wykorzy
stywaniu bogatych rejonów pokar
mowych (Prokes i Penaz 1979, Pavlov 

1994, Reichard i in. 2004). Dryft do
tyczy również bezkręgowców wod
nych (Svendsen i in. 2004). Mechani
zmy migracyjne ryb z prądem rzeki 
mają zarówno podłoże behawioralne, 
jak i są efektem szeregu czynników 
hydrologicznych jak spływu wody, 
jej poziomu w rzece, szybkości prądu 
wody, jej mętności i zawirowań (Otta
way i Forrest 1985, Heggenes i Traaen 
1988, Persat i in. 1995). 

Jak dotychczas, nasza wiedza jest 
stosunkowo najsłabsza w obszarze do
tyczącym wpływu czynników lokal
nych i regionalnych na kształtowa
nie się skupisk ryb oraz występowanie 
poszczególnych gatunków. Na tym 
obszarze mamy najczęściej do czynie
nia z ocenami wpływu drastycznego 

Rzeka Bug w okolicach Popowa (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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Podstawowy cykl życiowy ryb rzecznych z uwzględnieniem wykorzystania habitatów 
i wędrówek (wg Schlossera i Angermeiera 1995, zmodyfikowane)

Zróżnicowane wykorzystanie habitatów strefy zalewowej przez ryby czterech grup roz
rodczych. Czarne strzałki wskazują migracje ryb dorosłych na tarliska (wg Schiemera 
i Weidbachera 1992 oraz Quaka 1994, zmodyfikowane)
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przekształcenia środowiska natural
nego rzek. Najnowsze badania z tego 
zakresu odnoszą te wpływy głównie 
do skupiska i jego struktury jako po
ziomu podstawowego (Jackson i Ha
rvey 1989, Tonn i in. 1990, Angerme

ier i Winston 1998, Vadas i Orth 2000, 
Goldstein i Meador 2004). Szeroki 
przegląd różnych czynników kształ
tujących skupiska ryb, a także pro
blemów związanych z ich identyfika
cją zawiera praca Jacksona i in. (2001). 

Larwy różnych grup rozrodczych ryb karpiowatych na etapie wyklucia (wg Dmitrevej 
i in. 1985). Oznaczenia: 1 – litofilna (kleń), 2 – fitofilna (karp), 3 – psammofilna (kiełb), 
4 – pelagofilna (amur), 5 – ostrakofilna (różanka)
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Trzeba jednak przy tym pamiętać, że 
poszczególne gatunki, tworzące struk
turę skupiska, nie reagują tak samo na 
zróżnicowanie ich habitatu, co przy
nosi dodatkowe problemy interpreta
cyjne (Kolasa 1989).

Biorąc pod uwagę relacje ryb ze śro
dowiskiem rzecznym można stwier
dzić, że ryby reofilne (prądolubne) są 
gatunkami, które z wodami bieżącymi 

są związane rozrodczo, lub też preferu
ją życie w wodach bieżących i osiągają 
w nich większe zagęszczenia (Błachuta 
1998). W rzekach polskich do tej grupy 
można zaliczyć dziesięć rodzimych ga
tunków litofilnych (kleń, strzebla po
tokowa, boleń, świnka, brzana, pie
kielnica, rozpiór i certa). Część z nich 
(certa, rozpiór, boleń, kleń) poza okre
sem rozrodu zasiedla również niektóre 
wody stojące. Do ryb reofilnych nale

100 50 0 50 100

%

15 mm

35–40 mm

Łacha żwirowaZatoka

Schemat różnicowania się stref życiowych ryb reofilnych (czarne) i eurytopowych 
(białe) w okresie między czerwcem a wrześniem (wg Schiemera i Spindlera 1989)
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żą także jelec i jaź, chociaż generatyw
nie (ryby fitofilne) nie są ściśle zwią
zane z wodami płynącymi. Osiągają 
w nich jednak większe zagęszczenia, 
niż w wodach stojących. Do krajowych 
ryb reofilnych należy również zaliczyć 
kiełbie (ryby psammofilne), z których 
dwa (kiełb Kesslera i białopłetwy) ni
gdy nie zasiedlają wód stojących.

Reofilne ryby karpiowate zwięk
szają możliwości produkcyjne rzek, 
zajmując w nich miejsce, którego nie 
są w stanie zająć inne gatunki (Bła
chuta 1998). Jako ryby w znacznym 
stopniu wszystkożerne, wykorzystu
ją wszechstronnie bazę pokarmową 
rzek, przyczyniając się do szybkie
go przetwarzania materii organicznej 
w łańcuchach pokarmowych.

Struktura skupisk ryb rzecznych 
w Europie podlegała antropopresji na 
przestrzeni wielu wieków, jednak naj
silniej została zmieniona w ubiegłym 
stuleciu (Petts i in. 1989). Uważa się, 
że przegradzanie rzek oraz fragmen
tacja siedlisk rzecznych są podstawo
wymi przyczynami wielkiego zróż
nicowania w aktualnym rozsiedleniu 
ryb. W niektórych miejscach rzeki są 
prawie całkowicie pozbawione ichtio
fauny, a w innych dochodzi do nad
miernej koncentracji gatunków. Jak 
wynika z badań Namina i Spurnego 
(2004), w niektórych rejonach rzeki 
Becva na Morawach (Republika Cze
ska) udział tylko trzech gatunków ryb 
reofilnych (Barbus barbus, Chondro-
stoma nasus i Leuciscus cephalus) wy
nosił 87,797,5 % łącznej biomasy.

Rzeka Wadąg (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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Różnicowanie się odżywiania w ontogenezie ryb reofilnych (brzana, świnka) i eu
rytopowych (ukleja, płoć) w Dunaju (wg Schiemera i Spindlera 1989). Oznaczenia: 
1 – detrytus, 2 – mejobentos, 3 – makrobentos, 4 – mały zooplankton, 5 – duży zoo
plankton, 6 – osad.
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W wielu krajach zachodniej Euro
py podejmuje się coraz częściej szero
kie programy odbudowy funkcji eko
logicznej rzek i ich stref zalewowych. 
Zgodnie z Dyrektywą Wodną Unii 
Europejskiej (Council Directive No. 
2000/60/EC) dobry stan ekologiczny 
rzek powinien być osiągnięty do 2015 
roku. Obszar ochrony prawnej przy
rody w systemach rzecznych obejmu
je także Dyrektywa Habitatowa oraz 
Ptasia. W tej sytuacji instytucje kra

jów członkowskich Unii Europejskiej, 
odpowiedzialne za zarządzanie rze
kami, są zobligowane do wzięcia pod 
uwagę gatunków chronionych i za
grożonych, przy swoich działaniach 
planistycznych oraz rekonstrukcji 
i gospodarowaniu rzekami. Wymaga 
to zintegrowanych działań prawnych 
i organizacyjnych, opartych na głębo
kiej wiedzy ekologicznej o gatunkach 
i środowisku, będących przedmiotem 
podejmowanych przedsięwzięć.

Rzeka Warta (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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Nad rzekami Europy i na ich tarasach 
zalewowych żyje około 25 % wszyst
kich europejskich gatunków ptaków 
i około 10 % wszystkich europejskich 
ssaków. Organizmami szczególnie po
datnymi na zmiany w ekosystemach 
wodnych są ryby. Stan ichtiofauny cią
gle ulega niekorzystnym zmianom. 

Dotychczas głównym zagrożeniem 
bytowania ryb była i nadal jest jakość 
wody. Wprawdzie ostatnio punktowe 
zanieczyszczenie rzek (ścieki przemy
słowe, komunalne) zostało ograniczone, 
ale wzrosło zanieczyszczenie obszarowe 
znacznie trudniejsze do opanowania. 
W wielu krajach europejskich zanie
czyszczenie rzek było i jest jedną z pod
stawowych przyczyn zaniku populacji 
ryb w rzekach. Na przykład w rzekach 
Werra i górna Wezera w Niemczech, 
pod wpływem zanieczyszczeń prze
mysłu wapiennego doszło praktycznie 
do całkowitego zaniku tarła natural
nego ryb (Buhse 1975). Stwierdzono, że 
w wyniku zanieczyszczenia wody sola
mi wapnia i magnezu choruje 60 % po
pulacji leszcza, 50 % populacji płoci, 
35 % klenia, 32 % certy oraz 30 % brza
ny. W Renie wyginęło około 60 % wcze
śniej spotykanych gatunków, takich jak 
piskorz, sterlet, brzana, łosoś, troć, gło
wacz, sieja i inne (Lelek 1978).

Drugim ważnym czynnikiem ma
jącym duży wpływ na stan ichtiofau
ny jest utrata drożności rzek (Lubie
niecki 2002). Większość rzek strefy 
umiarkowanej została w czasie ostat
nich stuleci silnie uregulowana (Petts 

i in. 1989, Dynesius i Nilsson 1994). 
Szacuje się, że 71 % dużych rzek Pół
nocnej Ameryki, Europy i Rosji jest 
zmienionych przez zapory, zbiorni
ki zaporowe i inne formy antropopre
sji (Dynesius i Nilsson 1994). W ska
li całej Europy około 50 % bagien oraz 
około 95 % obszarów zalewowowych 
rzek zostało zlikwidowanych (Tock
ner 2007). Około 60 % zlewni rzek eu
ropejskich zostało przekształconych 
w tereny pastwiskowe lub zurbanizo
wane. Zlewnie są silnie pofragmento
wane przez ponad 6000 zapór. Jedynie 
Peczora na północy Rosji jest obecnie 
uznawana za rzekę o naturalnym bie
gu. Szacuje się, że obszary, które będą 
podlegały licznym przejawom antro
popresji wzrosną z 19 % obecnie do 
3436 % w 2070 roku (Heinrichs i Al
camo 2001). Największy wpływ na gór
ne biegi rzek wywiera przegradzanie 
ich zaporami (Ward i Stanford 1995). 
Wbrew pierwotnym poglądom, że 
ograniczają one tylko możliwości wy
stępowania ryb dwuśrodowiskowych, 
przez odcięcie im drogi na tarliska, 
ich oddziaływanie okazało się znacz
nie poważniejsze (Sakowicz i ¯ar
necki 1954, Petts 1985, Lelek i Buh
se 1992, Schiemer i in. 1994, Penczak 
i in. 1998, Lubieniecki 2002). Z ko
lei nizinne odcinki rzek są najczęściej 
pod wpływem działań regulacyjnych 
oraz ograniczających strefę zalewową. 
Dynamiczny postęp cywilizacyjny, 
który dokonał się w XIX i XX wieku, 
doprowadził do głębokich antropoge
nicznych przekształceń ekosystemów 

2. Przekształcenia środowiska ryb 
reofilnych
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wód płynących. Koryta rzek są skra
cane i pogłębiane a ich strefy przej
ściowe radykalnie ograniczane (Le
lek 1989, Van Urk i Smit 1989, Dister 
1994). W rzekach wykorzystywanych 
do celów żeglugowych następuje spa

dek zróżnicowania i produktywno
ści skupisk ryb, głównie w wyniku 
barier migracyjnych, zanieczyszcze
nia i utraty habitatów (Slavik i Bar
tos 2001, Wolter i Arlinghaus 2003). 
W ramach tak zwanej melioracji pod
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Pogorszenie jakości habitatów (Indeks habitatowy) oraz degradacja skupisk ryb (Indeks 
Biotycznej Integralności – IBI) jako skutek narastającej presji rolniczej w górnych obsza
rach zlewni (wg Rotha 1994)
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stawowej lub w celach żeglugowych, 
około 2/3 długości rzek w Polsce jest 
uregulowana. Skanalizowane są Odra 
i Noteć, częściowo uregulowane: Wi
sła i Warta, lokalnie Bug i Narew. 
Różnorodne funkcje rzek i potrzeby 
gospodarcze sprawiają, że nacisk na 
zagospodarowanie i przebudowę rzek 
oraz ich dolin jest i najprawdopodob
niej pozostanie nadal duży. Podstawo
wymi celami regulacji rzek są: zabez
pieczenie przed powodzią, tworzenie 
warunków dla intensywnej gospodar
ki rolnej oraz przystosowanie rzek do 
wymagań żeglugi.

Stan uregulowania sieci rzecz
nej w Polsce jest zróżnicowany prze
strzennie. W województwach o naj
większym zaawansowaniu prac, 
odcinki uregulowane stanowią 75

79 % ogólnej długości cieków. Na pra
wie 2/3 obszaru kraju uregulowanych 
jest 5075 % długości cieków. Regu
lacje rzek są najczęściej prowadzone 
według zasad technicznych i polegają 
na: prostowaniu i pogłębianiu koryta 
rzeki, nadaniu mu na długich odcin
kach jednolitego spadku i przekroju 
poprzecznego, usuwaniu kęp, likwi
dacji rękawów i starorzeczy, usuwaniu 
drzew i krzewów na brzegach, kształ
towaniu przekroju poprzecznego, uła
twiające gromadzenie tak zwanych 
wielkich wód, budowie wałów odcina
jących kontakt między rzeką a środo
wiskami przyrzecznymi.

Zabiegi te powodują niszczenie 
pierwotnej różnorodności siedlisk 
na znacznych odcinkach dolin rzecz
nych (Holland i Huston 1985, Scott 

Rzeka Drwęca, przykład otoczenia rzeki przekształconego rolniczo (Foto: Kujawa)
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Naturalny charakter rzeki Drwęca (Foto: Katarzyna GlińskaLewczuk)

Jaz na Czarnej Hańczy (Foto: Roman Kujawa)
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i Nielsen 1989, Neumann i in. 1996, 
Cowx i Welcomme 1998). Ich kon
sekwencją jest ustępowanie z ure
gulowanych odcinków rzek licznych 
gatunków roślin i zwierząt, w tym 
rzadkich, dla których środowisko 
rzeczne stanowi jedyne miejsce by
towania (Jungwirth i in. 1993). Do 
końca minionego stulecia przeważał 
pogląd, że celem regulacji jest jak naj
szybsze odprowadzenie wielkich wód 
i w związku z tym bieg cieków nale
ży skracać i wyrównywać. W konse
kwencji takich zabiegów Odrę skró
cono o 40 %.

Od dawna człowiek wznosił różne
go rodzaju budowle wodne mające na 
celu wykorzystanie wody do swoich 
celów. Głównymi przyczynami, które 
powodowały i nadal powodują wzno
szenie budowli wodnych, są:

walka z erozją, jako zjawiskiem •	
uciążliwym i związanym bezpo
średnio z przepływem wody, po
wodującym głębokie zmiany nawet 
w uregulowanych korytach rzek,
ograniczanie gwałtownych przy•	
borów wody, zwłaszcza w okresie 
wiosennym, co jest przyczyną po
wstawania licznych powodzi,
dążenie do zapewnienia stałej że•	
glowności szlaków wodnych, gdyż 
do dnia dzisiejszego transport wodny 
jest najtańszym sposobem przenosze
nia towarów na duże odległości; aby 
utrzymać stałą żeglowność poprzez 
zapewnienie głębokości tranzytowej, 
walka z ruchem rumowiska, •	
budowa ujęć wody pitnej, wody •	
przemysłowej, 
odprowadzanie ścieków, •	
zmniejszenie prędkości przepływu,•	

Umocnione brzegi rzeki Łyny (Foto: Roman Kujawa)
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wykorzystanie energii spadającej •	
wody,
melioracja gruntów•	

Wszystkie budowle hydrotechnicz
ne możemy podzielić na dwie katego
rie: budowle niepowodujące piętrzenia 
(ostrogi, tamy podłużne z poprzeczka
mi lub bez, opaski i wały) oraz budow
le piętrzące wodę (jazy stałe i ruchome 
oraz zapory). Te drugie są głównym 
utrudnieniem w przemieszczaniu się 
organizmów wodnych, w tym również 
reofilnych ryb karpiowatych.

Wskutek budowy zapór powsta
ją sztuczne zbiorniki wodne, które są 
wykorzystywane jako: zbiorniki prze
ciwpowodziowe, rezerwuary wód 
pitnych, w celach energetycznych, 
poprawy uspławniania rzeki, do na
wadniania upraw oraz w celach rekre
acyjnych i rybackich.

W Europie Zachodniej jest 4277 
a we wschodniej 1203 zapór. Na rze
kach Europy zbiorniki zaporowe bu
duje się głównie dla potrzeb nawad
niania upraw, zaopatrzenia w wodę 
oraz do produkcji energii.

Piętrzenie wody na rzekach powo
duje wiele negatywnych zjawisk. Daw
nym korytem płynie mniejsza ilość 
wody, może więc ona zbyt mocno na
grzewać się latem, a zimą zamarzać, 
co prowadzi do całkowitego wyginię
cia większości organizmów wodnych 
(Penczak i in. 1998, Starmach 1998, 
Penczak 1999, Głowacki i Penczak 
2000). Organizmy żyjące w odcinkach 
o zredukowanej ilości wody ulega
ją silnemu stresowi wskutek działania 
podwyższonych temperatur, z czym 
związane jest bezpośrednio zmniejsze
nie ilości tlenu. Na pewnym odcinku 

Zapora elektrowni wodnej Porąbka na rzece Sole (Foto: Roman Kujawa)
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w miejsce wody płynącej, dobrze na
tlenionej powstaje zbiornik wody sta
gnującej lub o małym przepływie, co 
znacznie ogranicza liczebność i różno
rodność bezkręgowców wcześniej tam 
występujących. Wskutek gwałtowne
go przyboru wody następuje spłynięcie 
organizmów wodnych (Schmidt i Ran
ge 1995). Na odcinkach spiętrzonych 
prędkość wody maleje oraz zmniejsza 
się zdolność cieku do transportu ru
mowiska wleczonego i unoszonego, 
co przejawia się w stopniowym opa
daniu rumowiska na dno, powodu
jąc jego podwyższenie. Po dostatecz
nie długim okresie czasu i w zależności 
od warunków hydrologicznych, zbior
nik zostaje częściowo lub całkowicie 
zamulony. Usuwanie nadrzecznych 
drzew i innej roślinności, w połączeniu 
ze sztucznymi zabezpieczeniami brze
gów rzek, zmniejsza ilość materiału or
ganicznego, który jest podstawą łań
cucha pokarmowego wszystkich form 
życia wodnego, w rezultacie następuje 
niszczenie żerowisk i tarlisk ryb (Rit
ter i Saxl 1990). Z kolei w miejscach, 
gdzie przepływ wody w rzece został 
sztucznie przyspieszony poprzez re
gulację, może on przekraczać zdolno
ści pływania młodych ryb i ograniczać 
ich występowanie (Lightfood i Jones 
1996, Mann i Bass 1997, Flore i Kecke
is 1998). W tych warunkach ryby pre
ferujące bardziej bystre wody (Barbus 
barbus, Leuciscus leuciscus) są zmuszo
ne do koncentracji w tych samych habi
tatach z rybami bardziej fitofilnymi jak 
Leuciscus cephalus i Chondrostoma na-
sus (Baras i in. 1995).

Wynikiem opisanych procesów 
są liczne niekorzystne zmiany w bio

cenozie tego środowiska. Ryby oraz 
inne organizmy wodne, mimo znacz
nej plastyczności, nie są w stanie przy
stosować się do tak radykalnie zmie
nionych warunków (Sakowicz 1951). 
W wyniku pogorszenia warunków 
tlenowych dochodzi bardzo często do 
przyduchy i wyginięcia wielu gatun
ków ryb i innych organizmów. Związa
ne jest to z faktem, że aparat oddecho
wy organizmów żyjących w wodach 
rzecznych, obfitujących w tlen, cha
rakteryzuje się stosunkowo małą po
wierzchnią absorpcyjną. W złych wa
runkach tlenowych, z jakimi mamy 
do czynienia w wodach spiętrzonych, 
organizmy te giną.

Sedymentacja drobnych cząste
czek mułu, stanowi duże zagrożenie 
dla ikry ryb odbywających tarło na 
podłożu żwirowym, kamienistym lub 
piaszczystym. Ikra pokryta zawiesiną 
obumiera z powodu braku tlenu lub na 
skutek zarażenia pleśnią (np. Saprole
gnia). Szczelne pokrycie drobnym osa
dem przestrzeni systemu porowatego 
w dnie rzeki lub strumienia prowadzi 
do wyjałowienia życia w tym biotopie, 
w którym żyją liczne organizmy, sta
nowiące między innymi pokarm ryb. 
Wskutek sedymentacji drobnych czą
steczek mułu zmniejsza się również 
stopień samooczyszczania się rzeki, 
a więc procesy rozkładu substancji or
ganicznej przebiegają wolniej.

Spiętrzenie wody w rzekach, zmie
niając warunki środowiska, powoduje 
zmiany jakościowe w zespole żyjących 
tam organizmów (Lauters i in. 1996, 
Cereghino i Lavandier 1998). Wsku
tek silnej degradacji siedlisk dochodzi 
do spadku liczby gatunków i do nieko
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rzystnych zmian w strukturze zgrupo
wań ryb (obecność silnych dominan
tów lub małe zróżnicowanie w alokacji 
biomasy pomiędzy gatunkami) (Ne
vers i Angermeier 1990, Penczak 1995, 
Bowen i in. 1998, Kruk 2007). Na po
gorszenie się warunków środowiska 
najszybciej reagują gatunki reofil
ne, ich liczebność ulega drastyczne
mu ograniczeniu (Penczak i in. 1998). 
Gatunki stagnofilne utrzymują bądź 
zwiększają swoją liczebność (mniejsza 
konkurencja). W wyniku fragmenta
cji populacji dochodzi do ogranicze
nie liczebności stada podstawowego. 
Odcinki, gdzie woda jest spiętrzona 
przestają być krainą ryb łososiowa
tych i zmieniają się w region ryb kar
piowatych. Zmniejsza się przestrzeń 
życiowa wielu gatunków ryb potrze
bujących dla swego rozwoju względ
nie stałych warunków termicznych 
wody, jej czystości i szybkości prądu. 

Usytuowanie przegrody w rze
ce powyżej głównych tarlisk wpływa 
w najmniejszym stopniu na pogłowie 
ryb wędrownych. Natomiast poni
żej głównych tarlisk (przy braku do
brej przepławki) prowadzi w bardzo 
krótkim czasie do zaniku stada ryb. 
Wybudowanie przegrody w rejonie 
tarlisk wpływa w mniejszym lub więk
szym stopniu na populacje występują
cych tam ryb w zależności od wielko
ści pozostałych tarlisk poniżej zapory. 
Uniemożliwiona jest naturalna rekolo
nizacja rzeki po katastrofalnych zatru
ciach, suszach lub powodziach.

Przecięcie biotopu rzecznego po
przeczną budowlą piętrzącą (zapo
rą lub jazem) wywołuje z reguły za
kłócenie układu biocenotycznego, co 

zmniejsza lub likwiduje zupełnie po
głowie wędrownych gatunków ryb 
(Jens 1971, Augustyn i Bartel 2007). 
Najsilniej odczuwają ją gatunki mi
gracyjne, które wymierają w krót
kim czasie w zależności od tego, jak 
duże obszary tarliskowe zostały od
cięte. W stanie najwyższego zagro
żenia znalazły się populacje dwu
środowiskowych ryb wędrownych, 
które odbywają wędrówki rozrodcze 
pomiędzy morskimi a śródlądowy
mi wodami (Baras i Lucas 2001, Bartel 
2001, Jager i in. 2001, Kruk 2004). Re
gulacje i przegradzanie rzek doprowa
dziły bowiem do tego, że zamknięto 
przed nimi dostęp do miejsc rozrodu, 
znajdujących się zazwyczaj w środko
wym i górnym biegu rzek. W wyniku 
zaburzenia naturalnego rytmu spły
wu wód obserwuje się także anomalie 
w dobowych i sezonowych rytmach 
migracji ryb poza obszarami rozrod
czymi (Lucas i Batley 1996).

Reakcją ryb na zakłócenia środo
wiska jest redukcja liczebności reofil
nych karpiowatych z litofilnej (brzany, 
certy, świnki, klenia i bolenia), a na
wet fitolitofilnej grupy rozrodczej (ja
zia i jelca) (Marszał i in. 2006, Penczak 
i in. 2007). Wzrasta natomiast liczeb
ność fitolitofilów limnofilnych (leszcz, 
krąp) lub też niewykazujących wyraź
nych preferencji w stosunku do typu 
wody (płoć i okoń), które migrują 
i w krótkim czasie opanowują w rze
kach stanowiska zajmowane dotych
czas przez gatunki reofilne (Mikulski 
i Tarwid 1951, Wiśniewolski 2002, Va
lova i in. 2006).

Przegrodzenie rzek tamami (bez 
przepławek), a z zamontowanymi tur
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binami hydroelektrowni powoduje, 
że w pierwszej kolejności giną gatun
ki wędrowne, potem obligatoryjnie 
rzeczne (reofilne), a jak prędkość 
przepływu jest znaczna to i powstają 
tzw. nieproduktywne obszary. Tamie 
towarzyszy cała gama niekorzystnych 
dla ryb czynników. Pulsujące zrzu
ty wody i wahania jej poziomów wią
żą się z ubytkiem wielu ważnych dla 
ryb siedlisk. Cierpi również z tego po
wodu narybek zepchnięty do płytkich 
miejsc, w których przemarza zimą. 
Poniżej tamy, gdzie kilka razy w mie
siącu, a nawet w ciągu dnia na skutek 
manipulowania przepływem, spycha
ne są w dół rzeki całe ławice ryb i któ
re, powracając na rodzime im miej
sca, tracą wiele energii, którą mogłyby 
zużyć na wzrost lub produkcję gamet. 
Trudno także nie wspomnieć o tym, 
że turbiny elektrowni ranią i zabija
ją ryby (Penczak i Gomes 2000, Bar
tel i in. 2002, Augustyn i Bartel 2007). 
W wyniku budowy zapór ułatwione 
jest również kłusownictwo, na skutek 
powstawania lokalnych dużych zgru
powań ryb. 

Czynnikiem utrudniającym odbu
dowę lokalnych, pofragmentowanych 
populacji ryb reofilnych może być tak
że nadmierna presja wędkarska w miej
scach, gdzie ryby zmuszone są do kon
centracji. Jak wynika z badań Wołosa 
(2007), udział karpiowatych ryb re
ofilnych w połowach z rzek południo
wej Polski wynosi od 36,4 do 84,5 %. 
Najwyższej presji wędkarskiej podlega 
kleń (Leuciscus cephalus) a następny
mi w kolejności gatunkami są brzana 
(Barbus barbus) i świnka (Chondrosto-
ma nasus). Zagadnienie narastającego 

wpływu wędkarstwa na populacje ryb, 
wraz ze wszystkim rozpoznawalnymi 
konsekwencjami, jest szeroko omówio
ne przez Lewina i in. (2006). Wbrew 
powszechnie prezentowanym poglą
dom o stosunkowo małym wpływie 
wędkarstwa na ichtiofaunę (przy jed
noczesnym podkreślaniu jego walo
rów rekreacyjnych i ekonomicznych), 
niektórzy autorzy (Hilborn i Walters 
1992, Ludwig i in. 1993, Cox i Walters 
2002) zwracają uwagę, że niekontrolo
wane wędkarstwo może spowodować 
zanik mniej produktywnych populacji 
ryb. Postuluje się, aby w zarządzaniu 
wędkarstwem przyjąć zasady regulu
jące, na wzór tych, jakim podlega ry
bactwo zawodowe (Caddy 1999, Char
les 2001, Arlinghaus i in. 2002, Pikitch 
i in. 2004).

Problemu ubożenia ichtiofau
ny rzek nie da się załatwić wyłącznie 
przez zarybienia. Trzeba podjąć szereg 
działań o szerokiej skali: ograniczyć 
zanieczyszczenia, uregulować pra
wa i obowiązki poszczególnych użyt
kowników wód, stosunki własnościo
we oraz kształtować proekologiczny 
stosunek do gospodarowania zasoba
mi wodnymi i stadami ryb (Błachuta 
1998). Działania te powinny zmierzać 
do uczynienia z zasobów naturalnych 
rzek rzeczywistego i chronionego do
bra narodowego, służącego przyszłym 
pokoleniom. Trzeba ponownie rozwa
żyć, czy nie istnieje sprzeczność mię
dzy ekonomicznym (zarybianie plus 
wyławianie) sposobem użytkowania 
zasobów ichtiofauny rzek a długofalo
wym, konstytucyjnym obowiązkiem 
instytucji państwowych, odpowie
dzialnych za ochronę tych zasobów.
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Zbiornik zaporowy elektrowni Porąbka na rzece Soła oraz rzeka poniżej zapory 
(Foto: Roman Kujawa)
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W ostatnim okresie prowadzone są 
na szeroką skalę działania mające na 
celu przywrócenie rzekom ich natural
nego charakteru (renaturyzacja). Co
raz większą uwagę zwraca się także na 
samo zagospodarowanie zlewni, jako 
przyczynę utraty funkcji ekologicznej 
przez rzeki (Allan i in. 1997). Narasta 
także liczba zwolenników całkowite
go usunięcia zapór, przegradzających 
rzeki (Hart i in. 2002). Rzeki powinny 
spełniać odpowiednie warunki do re
produkcji występujących tam ryb. Do
stęp do miejsca tarła nie powinien być 
ograniczony przeszkodami, a podłoże 
powinno być stabilne. Dla rozwijającej 
się ikry powinny panować w miarę sta
łe parametry wody: odpowiednia tem
peratura, pH, zawartość tlenu i pręd
kość przepływu. Natomiast dla larw 
powinny być odpowiednie miejsca do 
zdobywania pokarmu. W rzekach po
winny znajdować się strefy porośnięte 
roślinnością wodną i brzegową, a pod
łoże powinno spełniać warunki do
godne do rozwoju kręgowców. Dopływ 
alochtonicznej materii organicznej 
(spoza środowiska wodnego) powinien 
być na odpowiednim poziomie.

Dla narybku powinny być miej
sca o nieco wolniejszym nurcie, za

pewniające najlepsze wykorzystanie 
energii podczas żerowania i od
poczynku. Występowanie w rze
kach odpowiedniego zacienienia, 
np. występowanie roślinności wod
nej i brzegowej, powalonych drzew, 
podmytych korzeni, kamieni oraz 
zmienność warunków przepływu, 
przegłębień i bystrzy zapewnia od
powiednie warunki do żerowania 
dla osobników starszych reofilnych 
ryb karpiowatych.

Utratę habitatów uznaje się za 
główną przyczynę powolnego proce
su odbudowy ichtiofauny w uregulo
wanych rzekach europejskich (Aarts 
i in. 2004). Odbudowa naturalnego 
środowiska ryb reofilnych jest działa
niem dlugotrwałym, lecz niezbędnym 
dla odtwarzania zagrożonych popula
cji na drodze produkcji materiału za
rybieniowego i zarybień wód płyną
cych. Poważnym problemem może 
jednak okazać się dotychczasowa po
lityka gospodarowania tymi wodami, 
polegająca na dzierżawie poszczegól
nych fragmentów rzek (obwodów ry
backich) przy jednoczesnym braku 
spójnej polityki zarybieniowej, ukie
runkowanej na gospodarowanie cały
mi dorzeczami.
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Postęp techniczny oraz w biotechni
ce rozrodu i podchowu ryb stwarza 
nowe możliwości, w tym prowadze
nia prac na gatunkach nie objętych 
dotychczas zainteresowaniem akwa
kultury. W ostatnim okresie coraz 
ważniejsze miejsce w akwakulturze 
zajmują problemy, niezwiązane z czy
sto rozumianą hodowlą i produkcją 
białka, ale zagadnienia dotyczące od
działywania akwakultury na środo
wisko (Harache 2000, Horvath 2000, 
Varadi 2000, Kujawa 2005, Wolnic
ki 2005, Bolland i in. 2008, Turkow
ski i in. 2008). Należy przypuszczać, 
że ochrona gatunkowa i populacyj
na, czyli ochrona różnorodności bio
logicznej będzie nadal jednym z wio
dących trendów w akwakulturze, 
a pomocą w dążeniu do tego celu bę
dzie w najbliższej przyszłości roz
wój biotechnologii (Foresti 2000, Ku
charczyk 2002). W efekcie powstają 
programy restytucji czy ratowania 
zagrożonych populacji ryb, wykorzy
stujące metody sztucznego rozrodu 
i produkcji materiału zarybieniowe
go. Takie programy powstają rów
nież w Polsce (Heese 2000, Augustyn 
2004). W latach 19972002 do wód 
Dunajca i Popradu wpuszczono 1,8 
mln sztuk narybku jesiennego świn
ki oraz 63 tys. sztuk narybku jesien
nego brzany.

Skuteczność programów restytucji 
wymaga nie tylko wszechstronnego 
opracowania biotechniki produkcji 
materiału zarybieniowego (Kuchar
czyk 2002, Kujawa 2004), ale tak

że podjęcia prób przywrócenia prze
kształconego środowiska bytowania 
ryb do stanu pierwotnego. Dotyczy 
to nie tylko stanu czystości wód, ale 
także układu koryt rzecznych, wiel
kości przepływów wody i charakte
rystyki dna. Nie bez znaczenia jest 
też ochrona prawna zagrożonych ga
tunków. 

Prowadzenie restytucji środowi
skowej powinno przebiegać w kilku 
kierunkach. Pierwszym jest udroż
nienie rzek – stworzenie możliwości 
migracji rybom, zarówno pokarmo
wych, jak i przede wszystkim rozrod
czych. Prowadzone są też prace nad 
rewitalizacją i renaturalizacją syste
mów rzecznych, czyli przywróceniem 
środowisk rzecznych do ich pierwot
nego stanu.

Udrożnienie rzek – przepławki

Konieczność czynnej ochrony natu
ralnych populacji ryb jest konsekwen
cją rozwoju cywilizacyjnego. Jednym 
z jej elementów jest umożliwienie ry
bom swobodnych wędrówek wzdłuż 
biegu rzek. Zabudowa hydrotechnicz
na, taka jak tamy, jazy czy zastawki, 
spowodowała w wielu miejscach prze
kształcenia w stopniu uniemożliwia
jącym bytowanie wielu organizmów, 
zarówno ryb jak i organizmów, bę
dących źródłem ich pokarmu. W nie
których przypadkach odcinki rzek 
zostały wielokrotnie przegrodzone, 
tworząc niewielkie enklawy całkowi
cie odcięte od pozostałych rejonów 

3. Restytucja środowiska ryb reofilnych. 
Rola akwakultury zachowawczej
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rzek. Uniemożliwia to migrację ryb, 
prowadząc często do bardzo istot
nych zmian w ichtiofaunie, szczegól
nie ryb reofilnych (Penczak i in. 1998, 
2004, Penczak i Kruk 2000, McClu
re i in. 2008). Wędrówki te są najczę
ściej związane z poszukiwaniem do
godnych miejsc tarliskowych oraz 
koniecznością dotarcia do odpowied
nich miejsc żerowiskowych. Zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem 
wszystkie budowle piętrzące muszą 
być wyposażone w urządzenia umoż
liwiające swobodną migrację ryb przez 

przeszkodę (Rozporządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa, Dz. U. 1997. 21. 
111 z dnia 5 marca 1997 r.), czyli tzw. 
przepławki. Są to urządzenia hydro
techniczne o różnorodnych rozwią
zaniach konstrukcyjnych. Jednym 
z najważniejszych aspektów branych 
pod uwagę na etapie projektowania 
tych urządzeń jest takie ich ukształ
towanie, aby prędkość przepływającej 
przez nie wody umożliwiła pokonanie 
ich przez różne gatunki ryb. W przy
padku ryb łososiowatych przyjmu

Środowisko rzeczne o naturalnym charakterze (po lewej) oraz po przekształceniu lini 
brzegowej na skutek działalności melioracyjnych (po prawej) (Foto: Archiwum Parku 
Krajobrazowego „Dolina Słupi”).
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je się, że prąd wody w przepławce 
nie powinien przekraczać 2 m/s, na
tomiast w przypadku karpiowatych 
ryb reofilnych 1,5 m/s (Bojarski i in. 
2005). Kolejnym ważnym elemen
tem jest również właściwe usytuowa
nie przepławki. Wypływająca z niej 
woda powinna tworzyć prąd wabiący, 
czyli silniejszy od tego, który powstał 
na skutek piętrzenia. Dlatego też „wej
ście” przepławki powinno znajdować 
się w takiej odległości od piętrzenia, 
w której spowodowane piętrzeniem 
turbulencje wody są znacznie mniej
sze. Jednak nie wszystkie istniejące już 
budowle hydrotechniczne, szczególnie 
te budowane w XX wieku, są wyposa
żone w przepławki. Nie wszystkie też 

przepławki są poprawnie skonstru
owane. Jak wynika z badań Zgrab
czyńskiego (2007), w basenie Warty 
ponad 50 % tych urządzeń oceniono 
jako złe. Przez niektóre z nich ryby 
nie potrafią się przedostać, a jeśli mi
gracja jest możliwa, to często ryby po 
pokonaniu takiej przeszkody są pora
nione lub mają obrażenia wewnętrzne 
(Kujawa i in. 2001).

Rewitalizacja 

Elementem czynnej ochrony eko
systemów rzecznych jest między in
nymi ich rewitalizacja, która polega 
na przywróceniu im funkcjonalno
ści biologicznej, utraconej na skutek 

Śluza na rzece Słupia uniemożliwiająca migracje rybom w górę rzeki z odłówką w celu 
pozyskania tarlaków (Foto: Archiwum Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”).
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różnych czynników, takich jak zanie
czyszczenia czy też szeroko pojęta an
tropopresja. Zabiegowi rewitalizacji 
są poddawane rzeki zarówno w ca
łości uregulowane jak i posiadające 
naturalny charakter koryta. Podsta
wowym celem rewitalizacji jest przy
wrócenie rzece jej właściwości wa
runkujących życie biologiczne. Do 
takich zabiegów można zaliczyć od
twarzanie połączenia koryta rzecz
nego ze starorzeczami (Jurajda i in. 
2004) lub bocznych odnóg (Meyer 
i Wallace 2000, Simons i in. 2001), jak 
również ekologiczne budowle regula
cyjne (tzw. struktury habitatowe) ta
kie jak choćby ostrogi, tamy podłuż
ne, narzuty z pni drzew czy też progi 
(Jager i in. 2001, Duszyński 2007). Do 
działań rewitalizacyjnych zaliczyć 
można również programy restytucyj
ne gatunków zagrożonych lub ustę
pujących z różnych przyczyn. Zabiegi 
te nie wymagają tak dużego nakładu 
pracy jak proces renaturyzacji, jed
nakże ich efekty można ocenić często 
dopiero po kilku lub nawet kilkuna
stu latach.

Przekształcenie środowiska rzecz
nego w dużej mierze jest obecnie ar
gumentowane profilaktyką prze
ciwpowodziową. Jednakże taka 
działalność często prowadzi do skut
ków odwrotnych od zamierzonych. 
Natomiast znane są proekologiczne 
metody walki z nagłymi wezbrania
mi wód, które mają miejsce najczę
ściej w okresie wiosennym, stwarza
jące tym samym rozlewiska mające 
duże znaczenie w trakcie naturalnego 
tarła oraz wychowu stadiów młodo
cianych ryb. Ma to szczególne znacze

nie w miejscach, w których na skutek 
obniżenia się poziomu wód podskór
nych i mniejszych opadów spowodo
wanych zmianami klimatycznymi, 
takie rozlewiska praktycznie nie wy
stępują. Działalność taką można za
klasyfikować do specyficznych me
tod rewitalizacyjnych. Ponadto takie 
obszary stanowią bezcenne siedlisko 
wielu zagrożonych gatunków roślin 
oraz zwierząt lądowych.

Renaturyzacja

W przypadku, gdy środowisko zo
stało przekształcone w sposób unie
możliwiający przywrócenie na trwałe 
populacji lub też pożądanych bioce
noz należy przeprowadzić wówczas 
znacznie szerszy zabieg, jakim jest 
renaturyzacja. Temu procesowi pod
daje się rzeki w dużym stopniu ure
gulowane na skutek działalności 
melioracyjnych oraz hydrotechnicz
nych. Renaturyzacja polega na przy
wróceniu ciekowi cech charakterys
tycznych dla rzek naturalnych lub, 
jeśli to możliwe, przywrócenie jej 
stanu sprzed działalności regulacyj
nych (Bradshaw 1996, Shields i in. 
2003, Palmer i in. 2005, Roni 2005). 
Pierwszym etapem są najczęściej pra
ce prowadzące do zmian morfologii, 
polegające na kształtowaniu koryta 
rzecznego oraz stref przybrzeżnych 
(Buijse i in. 2002, Lamers i in. 2006). 
Następnie, drogą sukcesji, w sposób 
naturalny bądź wspomagany i kon
trolowany przez człowieka przywra
cane są naturalne biocenozy. W wie
lu krajach rozwiniętych nie istnieją 
już rzeki, które mogłyby być potrak
towane jako punkty odniesienia, więc 
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całkowita renaturyzacja nie jest moż
liwa. Jako alternatywę stosuje się pro
ces odtwarzania, oparty na analizie 
źródeł historycznych (stare mapy), 
lub na modelach teoretycznych (Jun
gwirth i in. 2002, Jansson i in. 2005, 
Palmer i in. 2005, Woolsey i in. 2007). 
Wszystkie zabiegi renaturyzacyj
ne pochłaniają ogromne nakłady fi
nansowe jak i wymagają wieloletnie
go wkładu pracy wykwalifikowanych 
zespołów. Zarówno rewitalizacja jak 
i renaturyzacja są procesami długo
trwałymi, na których efekty trzeba 
czekać kilka lub nawet kilkanaście 
lat. Tego typu działania mogą przy
nieść pożądane skutki jedynie pod 
warunkiem, że prowadzony jest stały 
monitoring oraz ocena zachodzących 
zmian i efektywności prowadzonych 
zabiegów. Dzięki temu, w przypad
ku konieczności lub też wystąpie
nia niespodziewanych okoliczności, 
możliwa jest natychmiastowa reak
cja i ewentualna zmiana kierunku 
prowadzonych działań. Mimo licz
nych problemów, związanych z rewi
talizacją rzek, w wielu krajach staje 
się ona priorytetem dla władz i lokal
nych społeczności (Nienhuis i Leu
ven 2001, Holl i in. 2003, Bernhardt 
i in. 2005, Yoshimura i in. 2005, Na
kamura i in. 2006).

Akwakultura zachowawcza 

Jedną z gałęzi akwakultury jest akwa
kultura zachowawcza. Efektem roz
woju tej dziedziny jest między innymi 
produkcja materiału zarybieniowe
go, opartego na biotechnice rozrodu 
(Kucharczyk 2002) i podchowu ryb 
(Kujawa 2004, Wolnicki 2005), prze

chowaniu materiału genetycznego 
(Glogowski i in. 1997, Babiak i in. 1998, 
Lahnsteiner i in. 2000, 2003), itd. Spo
wodowało to, że w okresie ostatnich 
kilkunastu lat znacznie wzrosła liczba 
gatunków ryb, które weszły w zakres 
zainteresowania szeroko rozumia
nej akwakultury. W Polsce dodatko
wo przyczynił się do tego popyt na 
materiał zarybieniowy wielu gatun
ków ryb (Turkowski i in. 2008). Opra
cowywane są nowe aspekty związane 
z biotechnologią rozrodu (Kucharczyk 
2002, TargońskaDietrich i in. 2004, 
Cejko i in. 2008, Jamróz i in. 2008, 
Krejszeff i in. 2008a, Kucharczyk i in. 
2008a, Targońska i in. 2008, Żarski 
i in. 2008a, c), podchowu (Mamcarz 
i in. 1997, 1998a, 1998b, 1999, 1999, 
Kujawa i in. 1998a, 1998b, Skrzypczak 
i in. 1998, Kwiatkowski i in. 2008, 
Żarski i in. 2008b) czy manipulacji 
genomowych (Kucharczyk i in. 2007, 
2008b, c, d, e) i obejmują coraz wię
cej gatunków, także tych o niewiel
kim znaczeniu gospodarczym (Ku
pren i in. 2003, TargońskaDietrich 
i in. 2003, Targońska i in. 2005, Kuja
wa i in. 2006). W czasie prac hodow
lanych dochodzi jednak do mimowol
nego „udomowiania” dzikich, czyli 
nie hodowlanych gatunków ryb. Zda
rza się, że jako reproduktorów używa 
się ryb pochodzących ze stad, które od 
kilku pokoleń hodowane są w niewo
li. W przypadku karpiowatych ryb re
ofilnych dotyczy to głównie jazia oraz 
w niektórych ośrodkach zarybienio
wych brzany. Powoduje to „spłycanie” 
puli genetycznej (Łuczyński i Bartel 
1997, Bartel 2000). Z drugiej zaś stro
ny rozwój metod biotechnologicznych 
pozwala na opracowywanie nowych 
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Przepławka komorowa dla ryb na rzece Słupia (Foto: Daniel Żarski).

Przykład schematu obrazującego proekologiczne metody rewitalizacji brzegu rzeki, tzw. 
umocnienie karpinowe (Duszyński 2007).
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programów restytucyjnych. Przykła
dowo, połączenie metod biotechno
logii rozrodu oraz kriokonserwacji 
nasienia daje możliwości „odtwarza
nia” zarówno cennych linii hodowla
nych, jak i naturalnych populacji ryb. 
Otrzymane takim sposobem potom
stwo, ma tylko połowę informacji ge
netycznej pochodzącej od ryb (ojca), 
na których nam zależy. Następnie zo
staje długa droga hodowlana i krzy
żowanie wsteczne, co w przypadku 
ryb osiągających dojrzałość płciową 
w wieku kilku czy nawet kilkunastu 
lat jest procesem długotrwałym. Za
stosowanie manipulacji genomowych 
pozwala na znaczne skrócenie tego 
czasu (Kucharczyk 2002). Efekty wielu 
badań z zakresu akwakultury zacho
wawczej są już widoczne, na inne nie
stety trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przykładowe efekty 
zastosowania akwakultury 
zachowawczej 

Jednym z wielu przykładów zastoso
wania akwakultury zachowawczej jest 
przywrócenie w Polsce łososia Sal-
mo salar (L.) i troci wędrownej Salmo 
trutta trutta (L.). Łosoś wyginął w wo
dach naszego kraju w latach 80tych 
XX wieku, natomiast troć zniknęła 
z wielu rzek pomorskich. W tym celu 
rozpoczęto zarybienia rekompensa
cyjne materiałem wyprodukowanym 
w ośrodkach hodowlanych. Początko
wo zarybiano głównie trocią, po czym 
sprowadzono ikrę łososia pozyskaną 
od populacji z rzeki Daugava (Dźwi
na Zachodnia, Łotwa). Cały program 
zakończył się sukcesem, o czym prze
konano się w połowie lat 90tych, kie

dy to odłowiono pierwsze łososie przy 
ujściach rzek Wisła i Drwęca (Bartel 
2004). O ile powrót tych cennych ga
tunków można uznać za sukces, o tyle 
wręcz przeciwnie wygląda sytuacja 
w przypadku stanu środowiska napo
tkanego przez ryby.

Na początku XXI wieku okazało 
się, że tarlaki docierają do nielicznych 
miejsc, w których mogłyby się rozra
dzać. Ponadto w wielu przypadkach 
do tarła dochodziło na nieodpowied
nim substracie, który powodował bar
dzo dużą śmiertelność zarodków jesz
cze przed wykluciem. W ostatnich 
latach, oprócz wprowadzania do śro
dowiska naturalnego materiału za
rybieniowego, wyprodukowanego 
w warunkach kontrolowanych, prze
prowadzono pierwsze próby stworze
nia sztucznych tarlisk dla ryb łoso
siowatych na rzekach Glaźna i Słupia. 
Działania te zakończyły się pełnym 
sukcesem. Warunkiem jednak oka
zało się wybudowanie przepławki na 
śluzie w Słupsku, która spowodowała 
pojawienie się troci w górnych jej od
cinkach jak i dopływach (M. Miller, 
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – 
informacja ustna).

Zagrożenia związane 
z zastosowaniem akwakultury 
zachowawczej

Akwakultura zachowawcza, poza 
niewątpliwymi korzyściami, nie
sie także ze sobą zagrożenia. Jed
nym z takich zagrożeń, które mogą 
się pojawić w wyniku wprowadzania 
do środowiska naturalnego materia
łu zarybieniowego, wyprodukowane
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Proekologiczne metody profilaktyki przeciwpowodziowej. A – Przykład naturalnej re
tencji dolinowej chroniącej przed gwałtownymi wezbraniami wody; B – Wiszące tor
fowisko źródliskowe koło Krosnowa jako cenny obiektami przyrodniczy jednocześnie 
pełniący funkcje retencyjne (siedlisko priorytetowe z Załącznika I dyrektywy siedlisko
wej sieci Natura 2000); C i D – zastawki wybudowane na torfowiskach pełniące zarówno 
funkcje retencyjne jak i chroniące torfowiska przed erozją (Foto: Archiwum Parku Kra
jobrazowego „Dolina Słupi”).

go w ośrodkach zarybieniowych, jest 
zmiana puli genetycznej, nawet, gdy 
tarlaki pochodzą z tej samej populacji, 
która jest ratowana. By uchronić pulę 
genetyczną populacji przed zmianą, 
poprzez wprowadzenie ryb z innych 
populacji, należałoby używać do roz

rodu tylko gatunków autochtonicz
nych (Kim i in. 1994, Łuczyński i Bar
tel 1997). W innym przypadku może 
dojść do wymiany dzikich populacji 
na udomowione, czy częściowo udo
mowione, pochodzące tylko z zary
bień (Bartel 2000). W wielu przypad
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kach w wylęgarniach rozmnażana 
jest zbyt mała liczba tarlaków i czę
sto w rozrodzie używa się zbyt małej 
liczby samców (Wildt i in. 1993, 1995, 
Łuczyński i Bartel 1997, Bartel 2000). 
Rozradzając ryby pochodzące ze śro
dowiska naturalnego, należy pamię
tać, aby uzyskany od nich materiał 
zarybieniowy wracał w ich miejsca 
rodzime. 

W czasie hodowli, szczególnie więk
szego materiału zarybieniowego, może 
dochodzić też do mimowolnego roz
działu ryb pod względem płci. Dotyczy 
to gatunków, u których tempo wzrostu 
jest różne, jak np. u jazia. Po kilkukrot
nym przesortowaniu ryb, grupa ryb 
największych jest prawie w 100 % sa
micza, a ryb najmniejszych sam cza. 
Wprowadzenie takich ryb do środowi

Przykłady rzek przekształconych na skutek działalności melioracyjnych (Foto: Archi
wum Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”)
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ska w większej ilości może spowodo
wać utrudnienia w ich rozrodzie.

Przykładem wizualnym możli
wych zmian w populacji ryb hodowla
nych w odróżnieniu od tych żyjących 
w środowisku naturalnym są zmia
ny w ubarwieniu ryb. Wśród ryb ho
dowlanych pojawiają się ryby o innym 
ubarwieniu (Krejszeff i in. 2008b), 
i nie zawsze są to formy ksantoryczne.

Badania przyszłości

Rozwój nowoczesnych technik stwa
rza możliwości coraz większej inge

rencji w tworzenie zarodków. Jednym 
z takich zabiegów jest androgeneza, 
czyli rodzaj zapłodnienia, w wyniku 
którego, rozwijający się organizm bę
dzie posiadał jądrową informację ge
netyczną pochodzenia wyłącznie oj
cowskiego. W takiej sytuacji jądrowy 
materiał genetyczny matki nie zosta
nie przekazany organizmowi potom
nemu. Jest to możliwe w przypadku, 
gdy genom matczyny zostanie znisz
czony, przy zachowaniu żywotności 
komórki jajowej.

W wielkim skrócie proces powsta
wania organizmu androgenetyczne
go przedstawia się następująco: inak

Restytucja troci wędrownej w dorzeczu Słupi jako sukces wieloletnich działań (A – po
zyskiwanie gamet od troci; B – budowa sztucznego tarliska na rzece Glaźna; C – samiec 
troci w górnych partiach jednego z dopływów Słupi; D – gniazdo troci wędrownej zlo
kalizowane na sztucznym tarlisku) (Foto: Archiwum Parku Krajobrazowego „Dolina 
Słupi”).
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tywacja jądrowego DNA w żeńskiej 
komórce jajowej, zaplemnienie takiej 
komórki i szok środowiskowy, zasto
sowany w celu zatrzymania pierwsze
go podziału komórkowego i podwoje
nia tym samym jądrowego materiału 
genetycznego. Inaktywację matczyne
go genomu przeprowadza się za po
mocą napromieniowania (promie
nie gamma – 60Co), Roentgena lub 
UV) (Bongers i in. 1994, 1995, 1998, 
Kucharczyk 2002, Kucharczyk i in. 
2008b, c, d, e).

Komórki jajowe w trakcie takie
go procesu są najczęściej umieszcza
ne w płynie owaryjnym: naturalnym 

lub sztucznym. Następnie przeprowa
dza się zaplemnienie. Plemniki są za
tem „dostarczycielami” całej jądrowej 
informacji genetycznej komórki po
tomnej. Następnie zapłodnioną ikrę 
poddaje się szokowi środowiskowe
mu: termicznemu lub ciśnieniowemu, 
w celu zatrzymania pierwszego podzia
łu komórkowego. Najczęściej stosowa
ny jest szok termiczny o temperaturze 
znacznie wyższej lub niższej niż opty
malna temperatura inkubacji ikry.

W tak powstałym zarodku cała in
formacja genetyczna zawarta w jądrze 
komórkowym pochodzi od ojca. Połą
czenie androgenezy, szczególnie wy

Barwne formy karpiowatych ryb reofilnych uzyskane w trakcie hodowli w warunkach 
kontrolowanych (Foto: Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski).
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konywanej na oocytach innego gatun
ku i kriokonserwacji nasienia stwarza 
możliwość nawet odtwarzania gatun
ku, który już wyginął, pod warun
kiem posiadania zamrożonego na
sienia. W akwakulturze w ostatnim 
czasie duże znaczenie mają banki ge
nomów, gdzie przechowuje się game
ty (głównie plemniki).

Ich zastosowanie to ochrona rodzi
mych populacji, zabezpieczanie war
tościowych linii hodowlanych, spraw
dzanie skuteczności prac selekcyjnych 

oraz redukcja stad tarłowych w za
kładach hodowlanych. W przypad
ku ryb do tej pory nie udało się sku
tecznie kriokonserwować owocytów. 
Podczas rozwoju potomstwa androge
netycznego pojawiają się różnego ro
dzaju deformacje rozwojowe (Kuchar
czyk 2002). Bongers i in. (1995) uważa, 
że jest to związane ze zwiększeniem 
homozygotyczności i uszkodzeniami 
matczynego RNA. Oczywiście część 
potomstwa androgenetycznego roz
wija się prawidłowo.
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4.1. Certa 

Vimba vimba Linnaeus 1758

Rozsiedlenie geograficzne

Certa i kilka jej podgatunków spotyka
na jest w zlewiskach mórz: Bałtyckiego, 
Północnego, Czarnego i Kaspijskiego. 
Różnice pomiędzy podgatunkami do
tyczą bardziej cech biologicznych niż 
morfologicznych. O ich wyróżnieniu 
w większym stopniu decyduje odręb
ność zasiedlanych obszarów niż róż
nice diagnostyczne. Certy odbywające 
wędrówki z rzek do morza są spotyka
ne również w wodach przybrzeżnych, 
głównie w zatokach morskich. Wiele 
populacji certy tworzy formy osiadłe 
lub wędrujące między rzeką a jezio
rem oraz rzeką a zbiornikiem zaporo
wym, który powstał na drodze jej pier
wotnych wędrówek (Heese 2000).

W Europie północnej zasięg wy
stępowania certy wyznacza 63˚ szero
kości geograficznej północnej. W zle
wisku Bałtyku jest spotykana we 
wszystkich większych rzekach od Za
toki Fińskiej po Kattegat. Na obszarze 
tym zasiedla także wielkie jeziora, jak: 
Ładoga, Pejpus czy Vänern (Heese 
2000). W zlewisku Morza Północne
go obecność certy odnotowano w Ła
bie i Wezerze. Wysuniętym najdalej 
na zachód miejscem jej występowa
nia jest holenderska część Renu (Ca
zemier i Heesen 1989). Zlewiska tych 
mórz zasiedla gatunek nominatywny 
Vimba vimba vimba (Linnaeus, 1758).

W zlewisku Morza Czarnego certa 
jest spotykana w dorzeczach: Dunaju, 
dolnego Bohu, Dniepru, Donu, Doń
ca i Kubania. Występujący tam pod
gatunek nazywany jest rybcem, a ina
czej certą dunajską lub czarnomorską 
Vimba vimba carinata (Pallas, 1811). 
W literaturze podgatunek ten wystę
puje także jako rasa pod nazwą Vim-
ba vimba natio carinata (Pallas, 1811). 
Ponadto w rzece Boh, na odcinku od 
limanów czarnomorskich do jej uj
ścia, wyróżniono także drugi podga
tunek, który nazwano Vimba vimba 
bergi (Velikokhatko 1940). W rzekach 
wpadających do Morza Czarnego od 
strony północnej i wschodniej, od 
Krymu po Gruzję, występuje osia
dły podgatunek certy zwany rybcem 
małym Vimba vimba tenella (Nord
mann, 1840) (Bogutskaya i Naseka 
2004). Przeciętnie osiąga długość do 
20 cm, przy czym dojrzałość płciową 
stwierdzono już u osobników 12.5 cm 
(Elanidze 1983).

Siedliska wysunięte najdalej na 
południe leżą na obszarze turec
kiej części zlewiska Morza Czarnego. 
Wschodnią granicę występowania ga
tunku wyznaczają rzeki należące do 
zachodniej części zlewiska Morza Ka
spijskiego. Spotykany tam podgatu
nek nazywany jest rybcem kaspijskim 
lub inaczej perskim Vimba vimba per-
sa (Gmelin, 1774) (Bogutskaya i Nase
ka 2004). 

Ponadto w Europie wspomina się 
jeszcze o występowaniu dwóch gatun

4. Larwikultura karpiowatych ryb 
reofilnych

Larwikultura.indd   77 2009-09-02   14:56:26



78

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

ków blisko spokrewnionych z certą. 
W jeziorach Bawarii i górnej Austrii 
wyróżnia się certę jeziorową Vimba 
elongata (Valenciennes, 1844), a w pół
nocnych dopływach morza Egejskiego 
opisano występowanie certy bałkań
skiej Vimba melanops (Heckel, 1840)
(Heese 2000). Jednak wyniki badań 
zmierzających do porównania certy je
ziorowej (Vimba elongata) z certą du
najską (Vimba vimba carinata) wska
zują raczej na możliwość wyróżnienia 
kolejnego podgatunku Vimba vimba 
elongata (Uiblein i Winkler 1994). Na
tomiast pozycja certy bałkańskiej, któ
rej populacje zostały zaliczone przez 
Economidisa (1995) do zagrożonych 
zanikiem, jest słabo udokumentowana 
i należy uznać, że pod wieloma wzglę
dami jest ona bliska cercie zlewiska 
Morza Czarnego (Heese 2000).

W zlewiskach mórz Bałtyckiego 
i Czarnego spotykane są zazwyczaj for
my, których zmienność jest odzwier
ciedleniem zróżnicowanych warunków 
siedliskowych i potencjalnej możliwo
ści podejmowania wędrówek. Zmien
ność ta jest szczególnie widoczna wśród 
ekologicznie odseparowanych stad cer
ty i często jest przejawem postępującej 
adaptacji w zależności od ich preferen
cji pokarmowych (Kottelat 1997). Ta
kie odseparowane populacje są również 
znacznie silniej narażone na degradację 
w porównaniu z rybami zasiedlającymi 
środowisko całej rzeki (Lusk i in. 2005). 
Porównanie przez Wajdowicza (1974) 
cert z dorzecza Dunaju (Vimba vimba 
carinata) z przedstawicielami gatunku 
występującymi w Wiśle (Vimba vimba 
vimba) wykazało zauważalne różnice 
jedynie w kształcie chrzęstnego „nosa”, 

Certa Vimba vimba (L.) (Foto: Roman Kujawa)
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który u cert dunajskich jest bardziej 
wyciągnięty (Heese 2000). Przy takich 
różnicach morfologicznych, u dwóch 
form certy występującej na terenie Pol
ski (Vimba vimba vimba oraz Vimba 
vimba carinata) nie stwierdzono jed
nocześnie żadnych różnic w kariotypie 
(Rudek 1974). 

Certa, jedyna wędrowna ryba ana
dromiczna z rodziny karpiowatych 
w Polsce, była pospolitym gatunkiem 
do końca lat 60tych i wówczas mia
ła duże znaczenie gospodarcze w po
łowach komercyjnych (Wiśniewol
ski 1987). Najliczniejsze stada certy 
występowały w systemie Wisły wraz 
z częścią Zatoki Gdańskiej (Bontemps 
1960, Backiel i Bontemps 1995). 

Wędrowna forma certy wstępo
wała masowo do Wisły i jej prawo

brzeżnych podkarpackich dopływów, 
takich jak San z Wisłokiem, Wisło
ka, Dunajec, Raba, Skawa czy Soła. 
W mniejszych ilościach wstępowa
ła do Brdy, Drwęcy, Narwi, Bugu, Pi
licy, Wieprza oraz innych dopływów 
środkowego i dolnego biegu tej rze
ki (Wiśniewolski 2007). W systemie 
Odry certa występowała prawie na 
całej długości rzeki. Jej obecność od
notowywano w Warcie, Noteci, Dra
wie, Gwdzie, Wełnie, Prośnie, Wi
dawce, Nysie Łużyckiej, Bobrze, Nysie 
Kłodzkiej, Bystrzycy, Baryczy i Opa
wie (Witkowski i in. 2004, 2007). 
W uchodzących do Bałtyku rzekach 
Pomorza najliczniejszą populację 
tworzyła w Redze (Heese 2000, Kesz
ka i Raczyński 2006), a występowa
ła także w Parsęcie, Wieprzy i Łebie 
(Wiśniewolski 2007).

Rozsiedlenie certy Vimba vimba (L.) w Europie (wg Müllera 1983, zmodyfikowane)
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Na terenie Europy certa zaliczana 
jest obecnie do gatunków najwyższe
go ryzyka, przy czym jej status w po
szczególnych krajach jest zróżnicowa
ny. W Czechach określa się ją mianem 
gatunku narażonego (Lusk i in. 2004), 
w Austrii certa jest gatunkiem za
grożonym (Schiemer i Spindler 1989, 
Schiemer i Waidbacher 1992), a w Pol
sce określana jako gatunek krytycznie 
zagrożony (Witkowski i in. 1999). 

Wstępne rozpoznanie aktualnego 
występowania certy, przeprowadzone 
w ramach programu restytucji ryb wę
drownych w Polsce, wykazało szczątko
we pozostałości populacji tego gatunku 
w dorzeczach Wisły i Odry. W Wiśle 
certa utrzymała się w całym systemie 
dzięki występowaniu stacjonarnych 
lokalnych form (Wiśniewolski 2007). 
Nadal spotykana jest w systemie Bugu 
(Danilkiewicz 2001), w Sanie, Wisłoku 
i Wisłoce (Kukuła 2001), oraz Dunajcu, 
Rabie, Sole i Skawie (Amirowicz 2001). 
Populacje tarłowe obserwowano także 
w środkowym biegu Wkry. Obecnie na 
obszarze występowania tworzy jednak 
stosunkowo nieliczne i rozdrobnione 
populacje (Wiśniewolski 2007). 

W dorzeczu Odry populacja wę
drowna najprawdopodobniej nie prze
kracza kilkuset osobników. Potwierdza 
to fakt, że w rzece Barycz – głównym 
tarlisku całego dorzecza, odławia się 
rokrocznie zaledwie kilkadziesiąt osob
ników (Wiśniewolski 2007). W innych 
dopływach Odry, Noteci i Gwdzie, cer
ta spotykana jest obecnie incydental
nie (Andrzejewski i Mastyński 2000). 
Osiadła forma certy występuje nie
licznie w kilku jeziorach systemu rze
ki Drawy (Hliwa i in. 2000). 

W strefie przybrzeżnej zachod
niej części polskiego Bałtyku stado 
certy jest nieliczne, a rybacy morscy 
odławiają po kilka sztuk tego gatun
ku. Podobną sytuację zaobserwowa
no w Zalewie Szczecińskim i Zatoce 
Pomorskiej (Raczyński i Keszka 2007, 
Wiśniewolski 2007).

Za spadek liczebności populacji cer
ty w Polsce nie jest odpowiedzialna tyl
ko zabudowa hydrotechniczna rzek, 
chociaż przypadek przegrodzenia Wi
sły we Włocławku zadecydował o zała
maniu się i prawie całkowitym zaniku 
wędrownej populacji tej ryby. Podej
mowane działania w postaci połowu 
tarlaków gromadzących się pod zapo
rą i wypuszczania ich powyżej zapo
ry w latach 70tych i 80tych ubiegłego 
wieku (Backiel i Bontemps 1996, Bar
tel i in. 2006) nie ograniczyły szybkiego 
zanikania certy w systemie rzeki Wisły. 
Liczba tarlaków certy pokonujących 
przepławkę w ciągu roku może być sza
cowana na około 100 sztuk, co w skali 
całego dorzecza Wisły nie ma praktycz
nego znaczenia dla zachowania popula
cji (Bartel i in. 2007). Ustępowanie cer
ty z wód naszego kraju spowodowane 
było kompleksowym działaniem czyn
ników antropogenicznych, takich jak:

zabudowa hydrotechniczna rzek, •	
uniemożliwiająca migracje tarłowe;
zanieczyszczenie wód w dorzeczu •	
Wisły i Odry, a w szczególności 
dopływów Warty, gdzie istniały 
tarliska (Witkowski 2001);
ograniczenie areału tarlisk w efekcie •	
ich odcięcia, dewastacji i zamulenia;
nadmierna eksploatacja połowo•	
wa przy jednoczesnym braku za
rybienia.
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Obserwowane niekorzystne zmia
ny i obawy o możliwość zachowa
nia wędrownej formy gatunku na ob
szarze dawnego występowania stały 
się podstawą podjęcia jego restytucji 
(Sych 1998, Kleszcz i in. 2001). W ra
mach programu restytucji certy, fi
nansowanego przez Ministerstwo Rol
nictwa i Rozwoju Wsi od 2007 roku, 
w zlewni Odry i Wisły wypuszczono 
788560 sztuk narybku jesiennego cer
ty oraz 43051 sztuk ryb dwuletnich 
(Bartel i Kardela 2009).

Siedlisko

Populacje certy, przebywające w wo
dach słonawych i odbywające wę
drówki anadromiczne, na tarło wcho
dzą do rzek. W środowisku morskim 
gatunek ten preferuje wody zatoko
we w pobliżu brzegów. Podczas wę
drówek w górę rzek dociera do krainy 
brzany oraz lipienia. Certy zasiedla
ją również przyujściowe odcinki du
żych cieków wpadających do morza. 
W okresie wiosny gatunek ten zwykle 
przebywa w miejscach płytkich, wy
bierając partie dna o charakterze żwi
rowokamienistym lub piaszczystym. 
Latem i jesienią ryby te są spotykane 
w głębszych partiach wód o dnie mu
listym. W okresie jesiennozimowym 
certa żeruje w mułach zastoiskowych 
i tranzytowych (Heese 2000). 

Siedlisko gatunku ujęte 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej

1130 – ujścia rzek (estuaria) (Corine 
13.2);

1160 – duże płytkie zatoki (Corine 21.0)

3260 – nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis (Corine 24.4).

Status gatunku

Kod IUCN (2008) LR/LC – (Lower 
Risk/Least Concern); w całym pol
skim dorzeczu Odry gatunek uznany 
za krytycznie zagrożony (CE) (Wit
kowski i in. 2007), a w czeskim za wy
marły (EX) (Lojkasek i Lusk 2001).

Wymiar ochronny 30 cm i ochro
na wędrówki rozrodczej oraz tarła: 
w rzece Wiśle na odcinku od zapory 
we Włocławku do jej ujścia w okresie 
od 1 września do 30 listopada; w rzece 
Wiśle powyżej zapory we Włocławku 
i w pozostałych rzekach w okresie od 1 
stycznia do 30 czerwca (Rozporządze
nie Min. Rol. i Roz. Wsi (Dz.U. Nr 138, 
poz.1559) z dnia 12 listopada 2001 r.).

Rozmnażanie w warunkach 
naturalnych

Dojrzałość

Istnieje szereg obserwacji wskazują
cych na dużą zmienność w zakresie 
wieku, w jakim certy osiągają dojrza
łość płciową. Większość autorów do
nosi (Pliszka 1953, Bontemps 1969, 
Zhukov 1988), że osobniki tego ga
tunku dojrzewają zwykle w wieku 45 
lat. W górskich dopływach Wisły od
notowano jednak przypadki udziału 
w naturalnym tarle samców w wieku 3 
lat (Pliszka 1953). Według Pęczalskiej 
i Kraczkiewicz (1973) za Heese (2000) 
w Zalewie Szczecińskim certy po raz 
pierwszy przystępowały do rozrodu 
w wieku 78 lat. 
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W przypadku wędrownej (ana
dromicznej) formy certy, dojrzewanie 
gonad następuje podczas wędrówki 
rozrodczej. U stad certy wiślanej, że
rującej w Zatoce Gdańskiej, wędrówki 
tarłowe rozpoczynały się w okresie od 
połowy sierpnia do połowy paździer
nika (Bontemps 1969), a kończyły się 
na wiosnę przyszłego roku w pod
karpackich dopływach Wisły (Heese 
2000). W rzekach Pomorza Zachod
niego certy odbywają krótkie wę
drówki i wchodzą z morza na rzeczne 
tarliska tuż przed rozrodem z gonada
mi w zaawansowanym stadium doj
rzałości (Marczyński 1961).

W okresie letnim jajniki certy 
znajdują się w II stadium dojrzało
ści. Na powierzchni jajnika widoczne 
są naczynia krwionośne, a jego wnę
trze wypełniają oocyty w fazie jedno
warstwowej otoczki folikularnej. Od 
połowy września rozpoczyna się III 
stadium rozwojowe i jajniki wędru
jących cert zaczynają się powiększać. 
W okresie zimowym u złowionych 
cert stwierdzono IV stadium rozwo
ju jajników, w którym zawierały one 
komórki jajowe pierwszej porcji tarła 
w fazie wypełnienia oocytu żółtkiem 
oraz oocyty następnej porcji w koń
cowej fazie wakuolizacji. Kolejne V 
stadium rozwojowe jajników osiąga
ne jest wiosną stosunkowo szybko. 
Pojawiające się ziarna ikry zaczynają 
tworzyć skupienia i w miarę upływu 
czasu cały jajnik wypełnia się jajami. 
W VI stadium rozwoju jajnika samice 
wpływają na tarliska z ikrą dojrzałą do 
pierwszego miotu. Po złożeniu pierw
szej partii ikry zachodzi proces doj
rzewania kolejnych jaj, a jajnik certy 

przechodzi z VI stadium w III. Przej
ście ze stadium VI w II następuje do
piero po złożeniu ostatniej porcji jaj 
(Bontemps 1971).

U biorących udział w tarle sam
ców stwierdzono różnorodność stanu 
czynnościowego jądra, co dowodzi, 
że sperma nie jest wydalana jednora
zowo. Przy rozrodzie rozciągniętym 
w czasie bierze udział pierwsza par
tia plemników, powstająca w okresie 
ponad miesiąca przed pierwszym tar
łem i druga, mniej obfita, powstająca 
tuż przed kolejnym etapem tarła por
cyjnego. Tak więc, w okresie rozro
du u samców zachodzi jednocześnie 
proces spermatogenezy, który w se
zonie rozrodczym umożliwia wytwo
rzenie drugiej generacji plemników 
(Pliszka 1951).

Dymorfizm płciowy

W okresie rozrodu certy przybierają 
bardzo charakterystyczną i jaskrawą 
szatę godową. Partie grzbietowe i boki 
ciała są czarne, żuchwy i pokrywy 
skrzelowe żółte, brzuch pomarańczo
wy, zaś płetwy pomarańczowoczer
wone (Pliszka 1953).

Dymorfizm płciowy ujawnia się 
dopiero w okresie tarła. Samce cechu
ją się zwykle rozległą wysypką perło
wą, występującą na głowie i grzbie
cie, na płetwach, a także na bokach 
ciała, powodującą wyraźną szorst
kość w dotyku. Według Bontemp
sa (1971) wysypka perłowa u samic 
jest rzadkością i występuje jedynie 
w okolicach głowy. Ponadto ubarwie
nie samców jest bardziej intensyw
ne niż obserwowane u samic. Zmianę 
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ubarwienia ze srebrzystego (poza se
zonem rozrodu) na szare oraz szaro
czarne (w okresie tarła) obserwowano 
u cert z jezior alpejskich (Vimba vim-
ba elongata). Podczas dwóch etapów 
tarła w jednym sezonie rozrodczym 
(w maju i w czerwcu), zmianę ubar
wienia obserwowano u 81,2 i 74,5 % 
samców oraz u 21,7 i 30,8 % samic 
(Uiblein i in. 1996). 

Badając certy z Czarnej Ora
wy (dorzecze Dunaju) Wajdowicz 
(1974) stwierdził, że u samic odle
głości pomiędzy płetwami parzy
stymi są nieco większe, zaś u sam
ców płetwy mają większe rozmiary, 
co głównie dotyczyło płetw brzusz
nych. Różnic tych nie można jednak 
wykorzystać jako cech diagnostycz
nych (Heese 2000).

Nie udowodniono także dymorfi
zmu płciowego wyrażonego indeksem 
długości głowy oraz pyska u samic 
i samców certy na różnych obsza
rach występowania gatunku, chociaż 
statystycznie istotne różnice dla tych 

wskaźników morfologicznych stwier
dzono pomiędzy populacjami cer
ty zasiedlającymi jedną strefę geogra
ficzną (Shevtsova i Nekhayeva 1989).

Płodność

Liczba jaj wytwarzanych przez sami
ce nie jest stała. Podobnie jak u innych 
gatunków ryb, płodność absolutna sa
mic certy rośnie z wiekiem, lecz płod
ność względna, wyrażona liczbą jaj na 

Rzeka Wah na Słowacji – siedlisko certy (Foto: Andrzej Skrzypczak)

Przyujściowy odcinek Wisły – siedlisko 
certy

zdjęcie sła
bej jako
ści  nie 
pozwoliło 
to na jego 
większe 
powiększe
nie
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1 kg masy ciała, wraz z wiekiem ma
leje. Tym niemniej różnice w płodno
ści stwierdzono także u cert wstępu
jących na tarło do tych samych rzek, 
lecz o różnych porach roku. Certy roz
poczynające wędrówkę tarłową jesie
nią, charakteryzuje większa płodność 
(Bontemps 1971).

Według Kaja (1958) i Iwaszkie
wicza (1959) płodność absolutna cert 
z rzeki Wełny wyniosła przeciętnie 
80 tys. sztuk dla samic o masie 500 
g. Pliszka (1953) płodność samic cer
ty o masie 500 g określił zaś w prze
dziale od 45 tys. do 55 tys. jaj. Według 
Morawskiej (1964) płodność absolut
na cert z systemu rzeki Wisły waha
ła się w przedziale od 30 do 100 tys. 
jaj w zależności od długości i masy 
ciała samic. Płodność absolutna cert 
z populacji występującej w jeziorach 
Drawieńskiego Parku Narodowe
go wahała się w przedziale od 36 tys. 
do 120 tys. sztuk ziaren ikry (Tab. 1), 
w zależności od wieku i wielkości sa
mic (Hliwa i in. 1999, 2003a). Zbliżo
ną płodność samic certy z rzeki Regi 

(33,8139,8 tys. jaj) odnotowali Trze
biatowski i Narożański (1973).

Kleszcz i in. (2001) przy sztucznym 
tarle cert pozyskanych z Baryczy (dorze
cze Odry) od samic o masie ciała w za
kresie od 246 g do 475 g pozyskał ikrę 
w ilości od 23,5 tys. do 67,1 tys. ziaren.

Charakterystyka ikry

Według ogólnej zasady większe sami
ce składają ikrę o przeciętnie większej 
średnicy. Przy tym u certy stwierdzo
no, że jedna samica składa jaja nie
jednakowej wielkości. Średnica skła
danych jaj w kolejnych miotach tarła 
porcyjnego zmniejszała się i kolejno 
wynosiła średnio 1,4 mm (w przedzia
le 1,71,1), 0,9 mm (w przedziale 1,1
0,7) i 0,6 mm (w przedziale 0,70,5) 
(Bontemps 1971).

Zapłodnione jajo w wodzie szyb
ko pęcznieje i maksymalnie osią
ga średnicę 1,92,0 mm (w zależności 
od wielkości początkowej). Prze
strzeń okołożółtkowa zajmuje od 1/3 
do ½ promienia ikry. Ze względu na 

Tabela 1. Płodność certy (tys. szt.) w grupach wiekowych i klasach wielkości (wg Hliwy 
i in. 1999)

Klasa wielkości 
[cm]

Wiek Średnia 
w klasach 
wielkościV VI VII VIII IX X

22,1 – 24,0 36 36
24,1 – 26,0 55 65 60
26,1 – 28,0 77 72 75
28,1 – 30,0 83 108 96
30,1 – 34,0 89 102 120 104

Średnia w grupach 
wiekowych 46 71 78 98 102 120
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zróżnicowanie wielkości (średnicy) 
ikry certy określenie jej ilości w obję
tości 1 dm3 jest utrudnione. Według 
różnych źródeł ilości te wahają się 
w zakresie od 150 tys. do 200 tys. zia
ren ikry (Pliszka 1953, Jurkiewicz i in. 
1953, Šlenc, inf. ustna). W jednym gra
mie niezapłodnionej ikry mieści się 
około 800 ziaren (Kleszcz i in. 2001).

Jaja certy są łatwe do znalezienia 
na tarlisku. Stosunkowo duże i prze
zroczyste o delikatnej błonie, są nie
zbyt silnie przyklejone do podłoża. 
Przyczepiają się zwykle do spodniej 
i czołowej (naprądowej) powierzchni 
kamieni, a w mniejszym stopniu do 
roślin. Na tarliskach procent żywych 
jaj certy w różnych stadiach rozwoju 
jest zwykle bardzo wysoki i dochodzi 
do 9298 % (Pliszka 1953). Na sztucz
nym tarlisku certy w dolnym Dnie
prze ikra zalegała pod kamieniami 

w warstwach o grubości 23 cm. W ta
kich warunkach żywa ikra w stadium 
ruchliwego zarodka stanowiła ponad 
98 % wszystkich jaj na tarlisku (Mo
roz 1960). 

Jaja są odporne na wstrząsy, ale 
wykazują dużą wrażliwość na zamu
lanie i sklejanie się ziaren, co ograni
cza wymianę gazową, a także na pro
mienie słoneczne, które są zabójcze 
dla zarodków certy (Heese 2000).

Tarliska i przebieg tarła

Większość obserwacji i badań nad roz
rodem naturalnym certy wskazuje, że 
tarliska tej ryby zwykle zlokalizowane 
są w miejscach o wartkim nurcie i do
brze natlenionej wodzie z twardym 
podłożem o charakterze żwirowato
kamienistym, często na przejściach 
nurtowych. Głębokość wody na tar

Zapłodniona ikra certy (Foto: Roman Kujawa)
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liskach zwykle waha się w przedzia
le od 20 do 5080 cm. Taki charak
ter mają między innymi tarliska certy 
z systemu Wisły, których największe 
skupiska znaleziono w karpackich do
pływach tej rzeki – zwłaszcza w Sa
nie (Bontemps 1960), a także słowac
kie tarliska certy z systemu Dunaju, 
gdzie ikra często składana jest na głę
bokości 1015 cm. Erm (1966) podaje, 
że do rozrodu certy dochodziło także 
w miejscach o głębokości do 150 cm, 
a szybkość przepływu wody na tarli
skach Niemna i Wilii wahała się od 0,4 
do 1,3 m/s. W większych rzekach roz
ród naturalny obserwowano także na 
szczycie tam poprzecznych (ostróg re
gulacyjnych), przy kamienistych opa
skach brzegowych, a nawet przy fila
rach mostów (Bontemps 1971).

W rzekach Pomorza Zachodnie
go tarliska certy stwierdzono w miej
scach o szybszym przepływie wody 
i niezamulonym dnie pokrytym ka
mieniami lub porośniętym skupie
niami roślin o długich miękkich ło
dygach, układających się szeroko na 
powierzchni wody i falujących z prą
dem – np. Nitella sp. (Pliszka 1953). 

W latach 50tych ubiegłego wieku 
Pliszka (1951, 1953) obserwował za
chowania rozrodcze oraz naturalne 
tarło certy. W jądrach samców, pozy
skanych ze środkowego biegu Wisły, 
stwierdził on wyraźny wpływ tem
peratury na przebieg spermatogenezy 
tego gatunku.

Rozród certy w warunkach natu
ralnych na przygotowanym sztucz

Wysypka tarłowa na głowie i grzbiecie samca certy (Foto: Roman Kujawa)
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nym tarlisku obserwowano na dolnym 
Dnieprze powyżej miasta Cherso
nia (Moroz 1960). Tarlisko o długości 
4,0 m i szerokości 1,5 m zbudowano 
wzdłuż brzegu rzeki, układając na ka
miennym fundamencie warstwę oto
czaków i żwiru pomieszanego z frag
mentami muszli. Warstwa wody nad 
tarliskiem wahała się w przedziale 
od 50 do 80 cm, a prędkość przepły
wu wody wynosiła 0,70,8 m/s (Mo
roz 1960).

Rozród certy jest rozciągnięty 
w czasie, a tarło ma charakter por
cyjny. Według Iwaszkiewicza (1959) 
i Marczyńskiego (1961) ryba ta wcho
dzi na tarliska od dwóch do trzech 
razy. W środkowej i górnej Wiśle oraz 
na Podkarpaciu tarło rozpoczyna się 

w połowie maja przy temperaturze 
wody 1718 ˚C, a kończy na przełomie 
lipca i czerwca często przy temperatu
rze 24 ˚C (Pliszka 1953). Po słowackiej 
stronie Tatr drugie w sezonie rozrod
czym masowe wejście certy z systemu 
Dunaju na tarliska odbywa się zwy
kle w pierwszej dekadzie czerwca przy 
temperaturze 1920 ˚C.

W rzekach Pomorza Zachodnie
go początek rozrodu certy przypa
da na drugą połowę maja, gdy woda 
osiągnie temperaturę 1415 ˚C. Po 
raz drugi certy pojawiają się maso
wo na tarliskach w pierwszej poło
wie czerwca, gdy woda osiąga tem
peraturę 1718 ˚C. Trzeci raz do 
rozrodu przystępują nieliczne osob
niki i z reguły to ma miejsce po tar

Wysypka tarłowa na płetwie ogonowej samca certy (Foto: Roman Kujawa)
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le drugim (Pliszka 1953). W rzekach 
łotewskich początek tarła odnotowa
no w zakresie temperatur 1315 ˚C, 
a w Niemnie nawet 12,5 ˚C (Bon
temps 1971). Na sztucznym tarlisku 
dolnego Dniepru dwukrotne tarło 
odnotowano w zakresie temperatur 
1620 ˚C (Moroz 1960).

Biologia rozrodu certy, polegająca 
na niejednoczesnym dojrzewaniu tar
łowej populacji ryb, produkowaniu 
przez tarlaki kilku dojrzewających 
po sobie partii jaj oraz plemników, 
a także krótki okres inkubacji ikry 
i cechy morfologicznofizjologiczne 
larw, są wyrazem przystosowania ga
tunku do zmiennych warunków śro
dowiskowych podczas tarła. Cechy 

te nabierają szczególnego znaczenia 
na tarliskach położonych w rejonach 
podgórskich z uwagi na niestabilne 
warunki hydrologiczne tamtejszych 
rzek (Pliszka 1953). 

W rejonie tarlisk jako pierwsze 
pojawiają się samce, które przygoto
wują podłoże do złożenia ikry przez 
samice, oczyszczając dno z osa
du i namułów. Po przybyciu samic, 
proces składania i zapładniania ikry 
rozpoczyna się zwykle o wschodzie 
słońca i ma charakter gromadny. 
Wpływającą na tarlisko samicę ota
cza kilka samców. Samica, po chwi
li przebywania w pobliżu samców, 
wyrzuca porcję ikry w nurcie rzeki 
i szybkim odbiciem opuszcza tarli

Rzeka Varinka, dopływ Wahu (Słowacja) – naturalne tarlisko certy (Foto: Andrzej 
Skrzypczak)
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sko. Jednocześnie dochodzi do uwol
nienia plemników i zaplemnienia 
ikry (Bontemps 1971).

Nad sztucznym tarliskiem cer
ty w dolnym Dnieprze tarło odby
wało się w porze dziennej, lecz z róż
nym natężeniem. Najintensywniej 
przebiegało w godzinach porannych 
i przedpołudniowych (5.0012.00) 
oraz w popołudniowych i wieczor
nych (16.0021.00), z przerwą w ciągu 
nocy (Moroz 1960).

Wielu autorów wskazuje na znacz
ną liczebną przewagę samców certy 
na tarliskach. Na jedną ikrzycę przy
pada przeciętnie od dwóch do pię
ciu samców. Erm (1966) stwierdziła 
w rzece Parnawie udział 85 % samców 
na tarliskach w maju i 68 % w czerw
cu. Obserwacja stada tarłowego nad 

sztucznym tarliskiem w rzece Dniepr 
wykazała, że samce stanowiły prze
ciętnie 65 %, a samice 35 % ryb (Mo
roz 1960). W Sanie również obser
wowano, że samce stanowią do 80 % 
ryb wyławianych na tarliskach. Jed
nak opinia o przewadze ilościowej 
samców na tarliskach może być nie
słuszna, gdyż nie uwzględnia faktu, 
że samce pierwsze przypływają w re
jon tarlisk i dłużej na nich pozostają. 
Samice zaś przebywają na tarliskach 
krótko i dlatego szansa wyłowienia na 
tarliskach samców jest większa (Bon
temps 1971).

Analiza struktury wiekowej cert 
na tarliskach wykazała, że w rozro
dzie biorą udział osobniki w wieku 
od 3 do 9 lat z zaznaczeniem, że doj
rzałe 3letnie osobniki to tylko samce 
(Pliszka 1953).

Tarlaki certy nad kamienistożwirowym substratem sztucznego tarliska (Foto: Roman 
Kujawa)
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Hybrydy z innymi gatunkami

Na tarliskach certy obok ikry tego ga
tunku, wielokrotnie znajdowano też 
ikrę klenia, bolenia, kiełbia czy uklei. 
Świadczy to o potencjalnej możliwo
ści powstawania w warunkach natu
ralnych krzyżówek certy z innymi ga
tunkami (Bontemps 1971). 

W środowisku naturalnym naj
częściej spotyka się hybrydy krą
pia i certy (Blicca bjoerkna x Vimba 
vimba) (Tarnavskiy 1960). Obecność 
krąpi na sztucznym tarlisku certy na 
dolnym Dnieprze stwierdził Moroz 
(1960). Na tym odcinku oraz w li
manach Dniepru i Bohu spotyka się 
„krąpiowe certy”. Łowiono egzem
plarze o długości 1624 cm, wśród 
których ryby czteroletnie stanowi
ły ponad 40% (Heese 2000). Tarna
vskiy (1962) opisywał te hybrydy 
jako osobniki o cechach pośrednich 
po rodzicach z charakterystyczny
mi dwuszeregowymi zębami gardło
wymi jak u krąpia (1.55.1). Według 
Balona (1992) krzyżówki tych dwóch 
gatunków wraz z ich backcrossa
mi spotykane w Dunaju, cechują się 
krótszą głową z mniej wydatnym py
skiem, zębami gardłowymi dwurzę
dowymi oraz słabo rozwiniętym ki
lem za płetwą grzbietową. W opinii 
badaczy zjawisko krzyżowania się 
tych dwóch gatunków jest efektem 
zabudowy hydrotechnicznej Dunaju 
oraz nowych zjawisk specjacyjnych 
(Heese 2000). 

Próby sztucznej hybrydyzacji cer
ty z innymi gatunkami doprowadziły 
do obserwacji, że krzyżówka samicy 
klenia z samcem certy daje potom

stwo o dużej zdolności przeżycia, zaś 
skrzyżowanie samicy certy z samcem 
krąpia prowadzi do uzyskania wylę
gu o stosunkowo niewielkiej przeży
walności. Próba hybrydyzacji samicy 
brzany z samcem certy nie dawa
ła żywego potomstwa, a rozwój ikry 
kończył się na etapie gastruli (Bon
temps 1971).

Vladimirov (1978) badał rozwój 
embrionalny i morfologię hybrydów 
Rutilus frisii x Vimba vimba. Proces 
inkubacji ikry trwał około 4,5 doby 
i uzyskano przeżywalność do wyklu
cia na poziomie 67 %. Narybek hy
brydów podchowywano w stawach. 
W wieku 85 dni ryby uzyskały dłu
gość 5,3 cm i masę 2,4 g.

Rozwój i biologia larw

Tempo rozwoju embrionalnego jest 
uzależnione od warunków termicz
nych. Prawidłowy rozwój embrionów 
obserwowano w zakresie temperatur 
1424 ˚C. Szczegółowa charaktery
styka embriogenezy certy, rozwijają
cej się w temperaturach 14, 18 i 22 ˚C 
zawarta jest w opracowaniu Korze
leckiejOrkisz i in. (2006). W tem
peraturze wody 2024 ˚C początek 
bruzdkowania (stadium dwóch bla
stomerów) odnotowano po ok. 0,51,0 
godzinie od zapłodnienia. W takim 
spektrum termicznym na osiągnie
cie stadium moruli oraz zakończe
nie bruzdkowania potrzeba od 8 do 
9 godzin, a etap gastrulacji rozpoczy
na się po 1012 godzinach od zapłod
nienia. W temperaturze 2024 ˚C po
czątek organogenezy i formowanie się 
kielichów ocznych oraz etap stopnio
wego prostowania się zarodka obser
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wowano po 2530 godzinach rozwo
ju embrionalnego. Po kolejnych 1520 
godzinach zwykle zaczyna funkcjo
nować układ krążenia. Funkcje od
dechowe zarodka przejmuje wówczas 
rozwijająca się sieć naczyń krwiono
śnych na brzusznej i grzbietowej czę
ści fałdu embrionalnego. 

W temperaturze 1415 ˚C początek 
bruzdkowania następuje zwykle nie 
wcześniej niż po 2,5 godzinach od za
płodnienia. Po kolejnych 1012 godzi
nach zaznacza się początek rozpoście
rania blastodermy, a proces gastrulacji 
kończy się po około 2428 godzinach 
od zapłodnienia. W zakresie tempe
ratur 1415 ˚C początek organogenezy 
obserwowano po około 3840 godzi
nach, a po 7284 godzinach pojawia 
się zwykle fałd embrionalny. Po kolej
nych kilkunastu godzinach u pozba
wionych pigmentu zarodków zaczyna 
pulsować serce (Pliszka 1953). 

Przy temperaturze w zakresie 20
24 ˚C proces wylęgania się larw na
stępuje po 34 dniach od zapłod
nienia. W temperaturach niższych, 
w zakresie 1415 ˚C klucie się larw 
obserwowano po 56 dniach. Lar
wy wykazują silną fototaksję ujemną 
i przez pierwszych kilka dni przeby
wają między roślinami i pod kamie
niami, resorbując przy tym woreczek 
żółtkowy. Proces całkowitej resorp
cji kończy się po około 14 dniach. Po 
około 7 dniach od wylęgu larwy za
czynają swobodnie pływać. W tym 
czasie są one znoszone przez nurt 
rzeczny na spokojne płycizny, gdzie 
po 810 dniach od wyklucia rozpo
czyna się pobieranie pokarmu egzo
gennego (Pliszka 1953). 

W skali dziewięcioetapowego roz
woju embrionalnego (Balon 1975, 
1984), większość embrionów cer
ty wykluwa się w VII stadium roz
wojowym, a larwy najpóźniej opusz
czające osłonki jajowe – w stadium 
VIII. W temperaturze powyżej 23 ˚C 
część embrionów wykluwa się w VI 
stadium rozwojowym, lecz nie prze
żywają (Herzig i Winkler 1986).

Rozwój larwalny certy w warun
kach kontrolowanych przy temperatu
rze wody 18,318,8 ˚C, pH w przedzia
le 7,37,7 oraz natlenieniu w zakresie 
8292 % obserwowała Ostaszewska 
i in. (1997) (Tab. 2). Pierwszego dnia 
po wykluciu, przy przeciętnej długo
ści (l.t.) 6,08 mm, larwy charakteryzu
ją się wyraźnie pochyloną ku dołowi 
przednią częścią ciała, która dotyka 
dużego gruszkowatego woreczka żółt
kowego. Tylna część ciała jest pod
niesiona z wyraźnie widoczną struną 
grzbietową. Larwy posiadają widocz
ne zawiązki płetw piersiowych. Po 
wykluciu rozpoczyna się proces pig
mentacji oczu, które na początku mają 
kolor szarawy. Otwór gębowy pozo
staje zamknięty. Larwy są mało ru
chliwe, leżą przeważnie na dnie i uni
kają światła.

Drugiego dnia larwy wykazu
ją najwyższy wskaźnik resorpcji wo
reczka żółtkowego. Część głowowa 
jest w mniejszym stopniu skierowana 
w stronę woreczka żółtkowego, a płe
twy piersiowe są wyraźnie rozwinięte. 

Trzeciego dnia na ciele larw poja
wiają się komórki pigmentowe. Część 
głowowa jest całkowicie wyprostowa
na, a woreczek żółtkowy blisko w po
łowie zresorbowany.
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Bruzdkowanie ikry certy (powyżej blastula drobnokomórkowa, poniżej 50% epibolii) 
(Foto: Roman Kujawa)
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Embriogeneza ikry certy (powyżej zamknięcie blastoporu i początek organogenezy, po
niżej formowanie kielichów ocznych) (Foto: Roman Kujawa)
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Na tym etapie zaczyna się pojawiać 
spłaszczony pęcherz pławny. Czwar
tego dnia melanofory są widoczne 
w trzech rzędach. Oczy stają się złoci
ste. Otwór gębowy larw, z poruszającą 
się dolną szczęką, jest otwarty. W tym 
okresie widoczne są także zmiany be
hawioralne u larw, które stają się bar
dziej aktywne. Wiele z nich podpływa 
do powierzchni i próbuje zaczerpnąć 
powietrza, przebijając głową błonę po
wierzchniową. Następnie powoli opa
dają na dno i leżą na stronie brzusz
nej. Pod koniec czwartego dnia blisko 
90 % larw podpływa do powierzchni 
w celu zaczerpnięcia powietrza. Piąte
go dnia larwy kontynuują podpływa
nie do powierzchni, lecz wiele z nich 
nie opada już na dno, pływając swo
bodnie w toni wodnej. Na ciele poja
wiają się kolejne rzędy melanoforów. 
Pęcherz pławny jest widoczny jako 
ciemny woreczek wypełniony cieczą. 
Szóstego dnia od wyklucia certy są 
wyraźnie płochliwe i zwinnie pływa

ją. Jedynie około 5 % z nich pozosta
je na dnie, wykazując przy tym nie
zdolność do pływania. Larwy mają 
duże ruchome oko i płetwę ogonową 
formującą się z fałdu embrionalnego. 
Widoczne są duże, lecz nie do końca 
wykształcone skrzela, a ruch pokryw 
skrzelowych jest zsynchronizowany 
z ruchem dolnej szczęki i płetw pier
siowych (Ostaszewska i in. 1997).

Za końcowe stadium okresu lar
walnego uznaje się moment formo
wania łusek i zanik fałdu embrional
nego. U certy proces ten Iwaszkiewicz 
(1959) obserwował w 8 tygodniu roz
woju postembrionalnego. 

Według Burasa i Wolnickiego 
(1996) zakończenie larwalnego okresu 
życia następuje u certy przy długości 
całkowitej 2324 mm. Autorzy ci, ba
dając w warunkach kontrolowanych 
proces rozwoju łusek u certy, stwier
dzili, że długość ryb w czasie formo
wania się ich nie jest stałą gatunko

Tabela 2. Charakterystyka wzrostu larw certy i wskaźników resorpcji woreczka żółtko
wego (wg Ostaszewskiej i in. 1997).

Doby po 
wykluciu

Przeciętna 
długość 

ciała
(mm)

Przyrost 
długości 

ciała

Wskaźnik resorpcji woreczka 
żółtkowego (%)

Objętość 
woreczka 

żółtkowego 
(mm3)(mm) (%) zresorbowany pozostało w czasie 

24 h

1 6,08      0,58

2 6,44 0,36 18,0 38 62 38 0,36

3 7,04 0,60 30,0 45 55 7 0,32

4 7,33 0,29 14,5 72 28 27 0,16

5 7,63 0,30 15,0 76 24 4 0,14

6 8,08 0,45 22,5 81 19 5 0,11
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wą, lecz podlega warunkom wzrostu. 
W temperaturze wody 25 ˚C pierwsze 
łuski w postaci dwóch pełnych sklery
tów pojawiły się w 5 tygodniu rozwo
ju larwalnego. Wzrost ciała ryb i łuski 
miał charakter nierównomierny, a al
lometria ta wykazuje związek ze sta
dialnością rozwoju certy. Stwierdzono 
istotną zależność pomiędzy wielko
ścią łusek a wiekiem ryb. Według ob
serwacji Burasa i Wolnickiego (1996), 
jeden skleryt pojawiał się średnio, co 
dwa dni.

Badania nad różnicowaniem się 
gonad u młodocianej certy (Hliwa 
i in. 2003b) wskazują, że pierwsze 
symptomy morfologicznego zróżnico
wania gonad występują w 57 dniu po 
wykluciu larw. Po 71 dniach pojawia
ją się oogonia (żeńskie komórki płcio
we), a po 228 dniach – spermatogonia. 

Ostateczne ukształtowanie makrosko
powej struktury gonad ma miejsce po 
142 dniach od wyklucia u samic oraz 
po 288 dniach u samców.

Larwy certy, podobnie jak i innych 
ryb karpiowatych, są bardzo wrażli
we na różne czynniki biotyczne i abio
tyczne, które oddziałują na ich stan fi
zjologiczny i zdrowotny. Szczególna 
wrażliwość związana jest z niedostat
kiem pokarmu podczas przechodze
nia z odżywiania endogennego (zapa
sy pokarmowe woreczka żółtkowego) 
na egzogenne (organizmy planktono
we). W środowisku naturalnym bar
dzo rzadko obserwuje się sytuacje 
zupełnego braku pokarmu. Znacz
nie częściej występują jego niedobo
ry jakościowe (odpowiednia wielkość) 
i ilościowe. Powodują one niedoży
wienie larw czy też ich głodowanie, 

Rozwijające się embriony certy (Foto: Roman Kujawa)
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co może prowadzić do śnięć (De
khnik i in. 1970, Vladimirov 1970). 
W warunkach środowiska naturalne
go, pierwszym pokarmem młodych 
cert jest plankton roślinny, głównie 
okrzemki, sinice i glony nitkowate 
oraz detrytus. Następnie rozpoczyna
ją pobieranie drobnego zooplanktonu. 
Gdy osiągną długość około 56 cm za
czynają żerować na larwach owadów, 
głównie Chironomidae (Heese 2000). 
Narybek certy na przełomie wrze
śnia i października ma długość od 25 
do 45 mm (Koblitskaya 1981). Według 
Volskisa (1964) proces spływania na
rybku do morza rozpoczyna się po 
osiągnięciu 3055 mm długości. 

W wodach otwartych wzrost certy 
w pierwszym roku życia jest powolny. 
W górnych i środkowych biegach rzek 
jednoroczna certa osiąga latem (czer
wiec) z reguły nie więcej niż 3,55,5 
cm długości ciała (Bontemps 1971).

Nieco lepsze tempo wzrostu reje
strowano tylko u certy ze słonawych 
wód zatok bałtyckich i np. w Zatoce 
Gdańskiej osiąga ona długość 7 cm l.c. 
(Bontemps 1960).

Rozród w warunkach 
sztucznych

Próby sztucznego rozrodu certy po
dejmowano w wielu krajach, szcze
gólnie tam, gdzie miała ona zna
czenie gospodarcze, lub w ramach 
programow restytucji gatunku (Vol
skis 1964, Smirnova i Kuzmina 1966, 
Bitekhina i Meleshko 1970, Krivanec 
i in. 1986). W Rosji odławiano tarlaki 
podczas ich migracji na tarliska. Sam
ce były przez cały czas cieknące, a ikrę 

od samic pozyskiwano po uprzedniej 
hypofizacji przysadką leszczową (Sy
rov 1971). Stosowana dawka wynosi
ła 3 mg na kg masy samicy. W Rosji 
również budowano już w latach 50
tych ubiegłego wieku specjalne ośrod
ki do produkcji materiału zarybienio
wego certy (Bontemps 1971). Były one 
ulokowane nad rzekami Don i Kubań 
i stosowały różne systemy produkcji 
od sztucznego tarła i podchowu larw 
do tarła naturalnego w specjalnych 
stawach.

W Polsce pierwsze próby sztucz
nego rozrodu i produkcji certy w wa
runkach sztucznych podejmowano 
już w latach 50tych i 60tych ubiegłe
go wieku (Jurkiewicz i in. 1953, Iwasz
kiewicz 1959, Jaskowski 1960, Jaworek 
1964, Nowak 1964, 1968, Wajdowicz 
1976a, b). W latach 19631971 pro
wadzono wychów narybku roczne
go certy w ośrodkach PZW w Szcze
cinie i Krakowie (C. Grudniewski, 
dane niepublikowane). Wychowem 
cert w stawach zajmował się ośrodek 
w Goleniowie, gdzie cykl produkcyj
ny rozpoczynał się pozyskaniem tar
laków z rzek przymorskich a kończył 
na wyprodukowaniu narybku (Bon
temps 1971). W ostatnich latach pod
jęto szereg udanych prób sztucznego 
rozrodu i podchowu certy (Wolnic
ki 1996, 1996a, Hliwa i in. 2000, Śli
wiński i in. 2000, Wolnicki i in. 2000, 
Kleszcz i in. 2001a, Kujawa i in. 2006), 
jednak opracowanie optymalnej tech
niki w tym zakresie wymaga jeszcze 
udoskonalenia szeregu parametrów. 
Ostatnio w Austrii opracowano tech
nikę kriokonserwacji nasienia certy 
(Lahnsteiner i in. 2000).
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Embrion certy w VI stadium rozwojowym (Foto: Roman Kujawa)

Moment wyklucia larw certy na przełomie VII i VIII stadium rozwoju embrionalnego 
(Foto: Roman Kujawa)
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Jednodniowa larwa certy (Foto: Roman Kujawa)

Larwy certy w trzecim dniu po wykluciu (Foto: Roman Kujawa)

Larwikultura.indd   98 2009-09-02   14:56:33



99

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

Pięciodniowe larwy certy (Foto: Roman Kujawa)

Osobnik certy w końcowym stadium rozwoju larwalnego (Foto: Roman Kujawa)
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Pozyskiwanie tarlaków

Prawdopodobieństwo spotkania doj
rzałej samicy certy przed rozrodem 
poza tarliskami w warunkach na
turalnych jest niewielkie, ponieważ 
ostatnie fazy owogenezy przebiegają 
stosunkowo szybko i na krótko przed 
przystąpieniem do tarła. Cieknące sa
mice można złowić jedynie na tarli
skach lub w momencie samego tar
ła. Pozyskanie cieknących samców 
poza tarliskami jest łatwiejsze, ponie
waż w okresie przyborów i zmętnienia 
wody mleczaki opuszczają je i kry
ją się w spokojniejszych miejscach 
(Pliszka 1953). 

Najbardziej rozpowszechnioną 
techniką pozyskiwania tarlaków cer
ty na tarliskach jest odłów ryb poprzez 
elektropołowy. Metoda ta gwarantuje 
w znacznym stopniu pozyskanie tarla
ków w dobrej kondycji, bez większych 
obrażeń mechanicznych. Jej efektyw
ność w dużej mierze wynika z niewiel
kiej głębokości tarlisk naturalnych cer
ty. W zależności od stopnia dojrzałości 
ikrzyc i mleczaków można pozyskać 
produkty płciowe bezpośrednio po 
odłowie lub przetransportować ryby do 
zbiorników (baseny, stawy), w których 
osiągną one pełną gotowość tarłową. 
W drugim przypadku istotne jest roz
dzielenie cert według płci (Jurkiewicz 
i in. 1953, Nowak 1968, Śliwiński i in. 
2000). Zabieg ten można przeprowa
dzić po częściowej anestezji ryb w roz
tworze 2fenoksyetanolu w dawce 1 ml 
na 1 dm3 wody (Kleszcz i in. 2001).

Przy pozyskiwaniu ryb w trakcie 
tarła, szczególnie na płytkich bystrzach 
i przy znacznym zagęszczeniu przystę

pujących do rozrodu osobników, odłów 
jest możliwy przy użyciu kasarków 
i podbieraków (Šlenc, inf. ustna). 

Tarlaki wykorzystywane do roz
rodu mogą również pochodzić ze sta
da podstawowego, wyhodowanego 
w warunkach kontrolowanych, po
cząwszy od najmłodszych stadiów 
larwalnych aż do dojrzałości płciowej 
(Myszkowski i in. 2000, Kamiński 
i in. 2002). W ten sposób do rozro
du można wykorzystywać corocznie 
te same ryby. Stwierdzono, że osią
ganie dojrzałości płciowej przez cer
ty nie wymaga przetrzymywania ryb 
w środowisku wody płynącej. Certa 
może osiągać gotowość do rozrodu 
w warunkach stawów nieprzepływo
wych, choć nie udaje się przyspieszyć 
tego procesu i wyhodować dojrzałych 
płciowo osobników podczas 40mie
sięcznej hodowli (Myszkowski i in. 
2000). Ważną rolę w dojrzewaniu sa
mic certy w niewoli ma odpowiednie 
karmienie oraz obecność przepływu 
wody. Vadenko (1974) przetrzymu
jąc tarlaki w sadzach przed tarłem 
stwierdził, że u ryb nie otrzymują
cych dostatecznej ilości pokarmu, 
w okresie przedtarłowym rozwija się 
anemia, a po tarle choroba wrzodo
wa. Przy braku przepływu wody kar
mienie nie poprawiało stanu fizjolo
gicznego samic. Przy karmieniu ryb 
z dobrym przepływem wody ilość he
moglobiny w ich krwi znacznie spada 
w okresie przedtarłowym i tarłowym, 
co zabezpiecza normalne dojrzewa
nie owocytów i owulację.

Pozyskiwanie tarlaków z niedoj
rzałymi gonadami na kilka do kil
kunastu tygodniu przed tarłem, jest 
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możliwe pod zaporami rzecznymi, 
bądź w zbudowanych przy nich prze
pławkach (Kujawa i in. 2001). Ryby 
gromadzą się tam podczas wędrów
ki tarłowej w kierunku tarlisk położo
nych w górnych partiach dorzeczy.

Pozyskiwanie gamet

Pozyskiwanie jaj i spermy od ryb doj
rzałych płciowo jest czynnością łatwą. 
Ryby oddają zarówno ikrę jak i mlecz 
przy delikatnym ucisku powłok brzusz
nych. Sygnałem dojrzałości płciowej 
samicy jest wyraźnie nabrzmiała bro
dawka płciowa. W każdym przypadku 
tarlaki muszą być delikatnie osuszone, 
a produkty płciowe pozyskuje się do 
osobnych suchych naczyń. Niekiedy 
bardziej efektywne okazuje się pobie
ranie spermy bezpośrednio u wylotu 

otworu płciowego samca przy użyciu 
strzykawki lekarskiej. 

W warunkach kontrolowanych tar
laki doprowadza się do gotowości tar
łowej poprzez stymulację termiczną 
i hormonalną, a w dłuższym okresie 
czasu również przy użyciu fotoperio
du. W celu przyspieszenia i zsynchro
nizowania dojrzałości gonad stosuje 
się hypofizację. Przed jej rozpoczę
ciem należy określić stopień dojrzało
ści oocytów, pobierając je od samic za 
pomocą katetera (Yaron 1995, Kuja
wa i Kucharczyk 1996) i umieszczając 
w płynie Serra. Hypofizacja ikrzyc jest 
uzasadniona przy IIIIV stopniu doj
rzałości oocytów (Brzuska i Bieniarz 
1977). Do iniekcji wykorzystuje się 
homogenat karpiowej przysadki móz 
gowej (CPE – Carp Pituitary Extract) 

Przepławka przy zaporze na Wiśle we Włocławku – miejsce gromadzenia się i pozyski
wania tarlaków certy (Foto: Roman Kujawa)
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lub Ovopel – preparat zawierający ak
tywny analog GnRH i metaklopramid 
(Jończyk i in. 2002, Kleszcz i Wolnic
ki 2002, Kouril i Barth 2002, Pender 
i Tański 2005, Hamackova i in. 2008). 
W jednej granulce Ovopelu (o śred
niej masie 25 mg) znajduje się 1820 
µg analogu GnRH i 8 mg metaklopra
midu (Horvath i in. 1997). Przed za
stosowaniem przysadek mózgowych 
lub Ovopelu należy je homogenizo
wać w 0,9 % roztworze NaCl.

Preparaty podaje się w formie 
dwóch iniekcji. Pierwsza iniekcja 
ma charakter stymulujący, zaś druga 
(z reguły z większą dawką preparatu) 
wyzwalający. Podawane dawki prepa
ratów, zwłaszcza przysadki karpiowej, 
są mocno zróżnicowane, a czas po

między iniekcjami waha się w zakre
sie od 12 do 24 godzin (Tab. 3). Sam
ce zwykle bez trudu osiągają gotowość 
tarłową w efekcie stymulacji termicz
nej i oddają nasienie spontanicznie. 
Dlatego hypofizacja mleczaków certy 
z reguły nie jest konieczna.

W większości przypadków pre
paraty podaje się dootrzewnowo pod 
płetwę brzuszną (Śliwiński i in. 2000, 
Kujawa 2004), a rzadziej domięśniowo 
(Kleszcz i in. 2001). 

Ryby z niedojrzałymi gonada
mi przetrzymywane są przed tarłem 
w basenach z wodą w temperaturze od 
16 do 20 ˚C.

Kontrola stanu ich gonad, zwłasz
cza w przypadku samic, powinna być 

Nabrzmiała brodawka płciowa samicy certy gotowej do tarła (Foto: Roman Kujawa)
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prowadzona co kilkanaściekilka
dziesiąt godzin. Po iniekcji stymulują
cej należy podnieść temperaturę wody 
o 23 stopnie (Kujawa 2004). W zależ
ności od dawki preparatu oraz tem
peratury wody, samice osiągają stan 
gotowości tarłowej w czasie od kilku
nastu do 36 godzin po drugiej iniek
cji (Śliwiński i in. 2000, Kleszcz i in. 
2001, Kujawa 2004).

Opisywane efekty stymulacji hor
monalnej w celu doprowadzenia do 
dojrzałości gonad u samic certy i po
zyskania gotowej do zapłodnienia 
ikry, są zróżnicowane. Na tym etapie 
rozrodu certy w warunkach kontrolo
wanych szereg prób kończy się niepo
wodzeniem lub jedynie częściowym 
sukcesem (Śliwiński i in. 2000), co 
świadczy o konieczności doskonale
nia biotechnologii tego procesu. Część 
hypofizowanych samic nie osiąga sta
nu pełnej dojrzałości gonad bądź nie 
uwalnia zdolnej do zapłodnienia ikry. 

Według niektórych autorów (Mar
tyshev i Anisimova 1972), zawartość 
substancji energetycznych w jajach 
ryb ma związek z przeżywalnością 
larw. Dlatego istotna jest właściwa se
lekcja ikrzyc używanych do rozro
du sztucznego. Najwyższą jakość ikry 
stwierdzono u samic certy o przecięt
nym wieku 8+, przy średniej długości 
ciała 30 cm i masie w przedziale 480
530 g (Repecka 1989).

Zapłodnienie i inkubacja ikry

Pozyskaną wraz z płynem jajnikowym 
ikrę polewa się nasieniem w kolejnych 
warstwach w szerokim naczyniu. Ca
łość delikatnie miesza i pozostawia się 

w zacienionym miejscu na kilka mi
nut. Po dolaniu wody ze środowiska, 
w którym przebywały tarlaki, ponow
nie miesza się delikatnie ikrę i pozo
stawia na kilka minut do jej zaplem
nienia i zapłodnienia (Kleszcz i in. 
2001). 

Według obserwacji Pliszki (1953) 
czas pełnej żywotności plemników 
certy w temperaturze 1820 ˚C nie 
przekracza 20 sekund. Po upływie 
2430 sekund ruchliwość wykazu
je już tylko połowa z nich, a po 150
200 se kundach zanika ruch plemni
ków. Zdolność do zaplemnienia ikry 
i żywotność plemników certy maleje 
wraz ze wzrostem temperatury wody 
(Bontemps 1971). Charakterystyka 
biochemiczna nasienia certy poda
na jest w opracowaniach Lahnsteiner 
i in. (1994a, b) oraz Hliwy i in. (2003c). 
Wynika z niej, że ruchliwość plem
ników u tego gatunku utrzymuje się 
przez średnio 26 sekund. Średni odse
tek ruchliwych plemników w nasieniu 
certy po stymulacji samców Ovope
lem określono na 80 % ± 10 % (Hli
wa i in. 2003a). Średnia koncentracja 
plemników w nasieniu certy wynosi 
15,417,1 mld/cm3 (Hliwa i in. 2003c) 
i jest wyższa od koncentracji u leszcza 
i pstrąga tęczowego. Wyższa jest także 
zawartość białka ogólnego w plazmie 
nasienia certy w stosunku do innych 
ryb karpiowatych. Lahnsteiner i in. 
(2000) oznaczyli gęstość nasienia cer
ty w zakresie 10,020,0 mld/cm3.

Do inkubacji ikry certy najczęściej 
wykorzystuje się słoje Weissa (Śliwiń
ski i in. 2000, Kleszcz i in. 2001, Kuja
wa 2004). Wymaga to pozbawienia ikry 
kleistości, co można osiągnąć przez 
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Obraz gonad samicy certy z resorbowaną ikrą (Foto: Roman Kujawa)

Tabela 3. Stymulacja hormonalna ikrzyc certy przed tarłem.

Masa 
samic 

(g)

Substancja 
stymulująca

Dawka na 
1 kg masy 

ciała

Czas 
pomiędzy 
iniekcjami 

(h)

Temperatura 
( ˚C) Źródło

350 przysadka 
karpiowa 

1,2 mg  
(0,4 + 0,8) 24 16 Śliwiński 

i in. 2000

310 przysadka 
karpiowa 

0,6 mg  
(0,2 + 0,4) 24 18 Śliwiński 

i in. 2000

310 przysadka 
karpiowa 

1,0 mg  
(0,5 + 0,5) 24 18 Śliwiński 

i in. 2000

400 przysadka 
karpiowa 

1,8 mg  
(0,6 + 1,2) 12 1718 Śliwiński 

i in. 2000

 przysadka 
karpiowa 

2,0 mg  
(0,4 + 1,6) 24  Kujawa 

2004

250 Ovopel 1,2 granulki  
(0,2 + 1,0) 12 19 Śliwiński 

i in. 2000

246475 Ovopel 1,2 granulki  
(0,2 + 1,0) 24 20 Kleszcz i in. 

2001

 Ovopel 1,2 granulki  
(0,2 + 1,0) 24  Kujawa 

2004
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Iniekcja dootrzewnowa samicy certy (Foto: Roman Kujawa)

Pozyskiwanie nasienia od samca certy (Foto: Roman Kujawa)
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kilkukrotne przepłukiwanie jej czystą 
wodą (Wajdowicz 1976a, b, Šlenc – inf. 
ustna) bądź mieszaniną wodnego roz
tworu soli kuchennej (3 g/dm3) i talku 
(10 g/dm3) (Kleszcz i in. 2001). Z po
wodzeniem stosowana jest także kla
syczna metoda Woynarovicha (Cieśla 
1996). W słojach Weissa, o objętości 
7 dm3, umieszcza się 1,5 dm3 napęcz
niałej ikry, a przepływ wody powinien 
oscylować wokół wielkości 1,5 dm3/
min. Cała objętość ikry w słoju powin
na być delikatnie mieszana. W trak
cie inkubacji zaleca się krótkie kąpiele 
profilaktyczne ikry, co 2448 godzin, 
w roztworach preparatów zabezpie
czających ją przed rozwojem pleśni Sa
prolegnia sp. (Kujawa 2004).

Wskazując na negatywne skut
ki pozbawiania ikry certy kleistości, 
Wajdowicz (1976a) proponował me
tody jej inkubacji bez odklejania, na 
substracie w aparatach z przepływem 
poziomym wody. Do tego celu stoso
wano aparat Juszczenki, który łączył 
w sobie funkcje inkubatora i koryta 
podchowowego w pierwszym etapie 
podchowu larw. Prototyp tego urzą
dzenia opracowano dla inkubacji ikry 
certy (rybca) z basenu Morza Czarne
go (Vimba vimba carinata), która jest 
rybą litofilną. Według autorów kon
strukcji wanna inkubatora o wymia
rach 140x50 cm, przy dopływie wody 
w ilości 78 dm3/min. pozwala jedno
razowo na inkubację 1,5 kg ikry rybca 
(około 250 tys. ziaren). Przy stosowa
niu tej metody inkubacji ikry odno
towywano straty na poziomie 40%. 
Alternatywnym rozwiązaniem, tak
że niewymagającym odklejania ikry, 
jest inkubator korytkowy z urządze

niem sterylizującym wodę (lampy 
UV). Ikra umieszczona na ramkach 
jest omywana wodą przepływającą 
z prędkością 2530 cm/sek. Przed wy
kluciem się larw korytka z ikrą nale
ży przenieść do basenówpodchowal
ników (Wajdowicz 1976b). 

Dolny próg termiczny dla rozwoju 
ikry certy wynosi 1011 ˚C, zaś za gór
ną temperaturę letalną dla ikry uznaje 
się 24 ˚C. Prawidłowy rozwój zarod
ków stwierdzono w zakresie tempera
tur 1023 ˚C, zaś optimum termiczne 
dla rozwoju embrionalnego certy mie
ści się w przedziale 1220 ˚C (Plisz
ka 1953, Heuschmann 1962, Smirno
va i in. 1970, Herzig i Winkler 1986). 
W zakresie temperatur 1222 ˚C okres 
rozwoju embrionalnego certy i mo
ment wyklucia jest najszybszy w sto
sunku do wszystkich ryb karpiowa
tych. Wyklucie następuje po pięciu 
dniach w temperaturze 12,8 ˚C, po 
dwóch dniach w temperaturze 19,0 ˚C 
i po jednym dniu przy temperaturze 
23,5 ˚C. W przedziale temperatur od 
12,8 do 23,7 ˚C zależność pomiędzy 
czasem rozwoju embrionalnego i ter
minem wyklucia a temperaturą wody 
określa równanie:

D
t

=
−( )

100
6 9 1 355, ,

gdzie: D – to liczba dni od zapłod
nienia do 50 % wyklucia larw, a t – to 
temperatura wody (Herzig i Winkler 
1985).

W kontrolowanych warunkach eks
perymentów laboratoryjnych najwyż
sze wskaźniki przeżywalności ikry, 
przekraczające 96 % (Tab. 4), uzyska
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no w przedziale temperatur od 13,2 do 
19,1 ˚C (Herzig i Winkler 1986). 

Przy próbach rozrodu certy w wa
runkach kontrolowanych, prowadzo
nych przez Śliwińskiego i in. (2000), 
uzyskiwano wskaźnik zapłodnienia 
ikry w zakresie od 65 do 95 %. Przy 
niższym wskaźniku zapłodnienia ikry 
odnotowano wyklucie na poziomie 
30 %, zaś bardziej efektywne zapłod
nienie skutkowało 80 % wykluciem. 
Świadczy to jednoznacznie, że czynni
kiem decydującym o końcowym suk
cesie inkubacji ikry jest jej jakość po
czątkowa. W praktyce okres inkubacji 
ikry w słojach Weissa, określony w ilo
ści stopniodni (D )̊, był różny w za
leżności od temperatury wody. Przy 
temperaturze 19,5 ˚C wielkość ta wy
niosła 80 D ,̊ zaś przy 20 ˚C okres in
kubacji jaj trwał 75 D˚ (Śliwiński i in. 
2000). Według Kamler i Wolnickiego 
(2006) okres inkubacji ikry certy, wy
rażony efektywnymi stopniodniami, 
rozumianymi jako liczba stopniod
ni powyżej temperatury progowej 
(10,1 ˚C) od momentu aktywacji jaj do 
poziomu 50 % wyklucia larw i skalku
lowany na podstawie wyników ekspe
rymentów Herziga i Winklera (1985, 
1986), wynosi 28. Jończyk i in. (2002), 
podają, że optymalny zakres tempe
ratury wody dla inkubacji ikry certy 
wynosi 1920 ˚C. W tych warunkach 
czas inkubacji trwa 95100 ˚D.

O dużym potencjale w zakresie 
możliwości produkcji wylęgu cer
ty świadczą udane próby inkubacji 
ikry tego gatunku w warunkach tere
nowych częściowo kontrolowanych. 
Doświadczenia słowackie wskazu
ją na możliwość uzyskania wylęgu 

pływającego w słojach Weissa, zasi
lanych na etapie inkubacji ikry wodą 
z basenu z wykorzystaniem systemu 
przewodów hydraulicznych i pompy. 
W układzie tym wpływ na tempera
turę wody w basenie ma temperatu
ra otoczenia. Możliwa jest częściowa 
modyfikacja warunków termicznych 
poprzez dogrzewanie przy użyciu 
grzałek elektrycznych lub schładza
nie poprzez dolewanie zimnej wody 
z sieci zewnętrznej. Po osłonięciu ikry 
przed bezpośrednim działaniem pro
mieni słonecznych, jej efektywna in
kubacja na przełomie maja i czerwca 
jest prowadzona przy temperaturze 
wody w zakresie 1923 ˚C. Natlenie
nie wody w obiegu na poziomie 46 
mg O2/dm3 zabezpieczają glony po
rastające dno i ściany basenu. W tych 
warunkach czas inkubacji ikry wy
nosi od 70 do 80 godzin. Po wykluciu 
larwy gromadzą się w dolnej części 
słoja Weissa, a następnie przecho
dzą w nim etap napełniania pęche
rza pławnego i rozpoczynają aktywne 
pływanie. Po sześciu dniach od wylę
gu larwy przenoszone są do obiektów 
podchowowych. 

Metody podchowu larw

Rozległe badania nad podchowem 
wczesnych stadiów larwalnych certy 
w warunkach kontrolowanych przy 
zróżnicowanych parametrach tem
peratur, żywienia oraz zagęszczenia 
obsad prowadzono w różnych kra
jach (Wolnicki 1996, Wolnicki i in. 
2000, Kurapova 2001, Kujawa 2004, 
Serpunin i in. 2004, Hamackova i in. 
2006, Hliwa i in. 2006, Ostaszewska 
i in. 2008). Materiałem wyjściowym 
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w podchowach eksperymentalnych 
były ryby w stadium zdolności swo
bodnego pływania w pozycji horyzon
talnej (46 dzień po wykluciu) o prze
ciętnej długości w zakresie 7,78,1 mm 
i masie 2,02,3 mg.

Tempo wzrostu larw jest uzależ
nione od diety i temperatury pod
chowu oraz zagęszczenia obsad. 
W analizowanych wariantach obsad 
w temperaturze 25 ˚C i przy diecie 
opartej na żywych naupliusach Arte
mia sp. najszybszym tempem wzrostu 
cechowały się ryby w zagęszczeniu 25 
szt./dm3 (Tab. 5), a obserwowane róż
nice w końcowej długości i masie larw 
były istotne statystycznie (P < 0,05) 
(Kujawa 2004).

Z danych doświadczalnych wyni
ka, że najmłodsze stadia rozwojowe 
certy są zdecydowanie ciepłolubne. 

Niezależnie od diety ryby przyra
stają najwolniej w najniższej z bada
nych temperatur (19 ˚C). Za tempera
turę optymalną dla wzrostu certy na 
tym etapie życia należy uznać 28 ˚C 
(Tab. 6). Satysfakcjonujących wyni
ków podchowu można jednak ocze
kiwać w zakresie temperatur 2531 ˚C 
(Wolnicki i in. 2000). W optymalnych 
warunkach termicznych tempo wzro
stu certy nie odbiega od obserwowa
nego u innych gatunków reofilnych 
ryb karpiowatych (Wolnicki i Mysz
kowski 1998).

W okresie larwalnym zdecydowa
nie najszybszy wzrost certy obserwowa
no na pokarmie żywym w postaci na
upliusów solowca Artemia sp. oraz jego 
zdekapsułowanych jaj (Tab. 7). Wzrost 
ryb karmionych wyłącznie paszami, 
zarówno w postaci starterów karpio

Tabela 4. Wpływ temperatury wody na czas wyklucia i przeżywalność embrionów (wg 
Herziga i Winklera 1986).

Temp. 
wody 
(˚C)

Liczba 
inkubowanych 

jaj

Czas wyklucia (dni od zapłodnienia) Wskaźnik 
przeżywalności
embrionów (%)

Początek 
klucia 10% 50% 90% Koniec 

klucia

12,8
696 6,1 6,8 8,9 11,0 11,1 91,5
808 6,3 6,9 9,2 11,0 11,4 94,4

13,2 628 5,4 5,8 8,2 10,2 10,4 97,4

15,2
1087 4,3 5,1 6,7 7,9 7,9 98,9

789 4,5 5,3 6,5 7,7 7,7 97,3

15,8
1814 3,4 3,7 4,6 5,9 6,0 99,1
1245 3,5 4,0 5,0 6,1 6,2 97,5

19,1
576 2,0 2,2 2,9 3,9 4,0 96,5
352 2,1 2,4 3,1 3,9 4,0 98,6

23,5 356 1,6 1,6 2,3 2,9 2,9 5,3
23,7 360 1,6 1,6 2,2 2,7 2,7 5,6
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wych, jak i pstrągowych, był powolny. 
Według Wolnickiego (2005a) wysoką 
przeżywalność i dobre przyrosty moż
na uzyskać przy zachowaniu począt
kowego żywienia larw certy w okresie 
pierwszych 5 dni pokarmem natural
nym. Autor ten wskazuje jednocześnie, 
że certa należy do tych ryb karpiowa
tych, które mogą osiągnąć bardzo wy
soką przeżywalność (porównywalną 
z wynikami uzyskiwanymi z użyciem 
pokarmu naturalnego) przy podcho
wie na odpowiednio dobranej paszy 
startowej. Potrzeby pokarmowe cer
ty dobrze zaspokajają pasze karpiowe, 
które wydają się być lepiej dostosowane 
do wymagań tego gatunku niż dostęp
ne obecnie na rynku startery pstrągo
we (Wolnicki i in. 2000).

W świetle przeprowadzonych ba
dań laboratoryjnych czynnik termicz
ny i rodzaj zastosowanej diety oraz za
gęszczenie obsad do 75 szt/dm3 mają 
słabo dostrzegalny wpływ na końco
wą przeżywalność larw certy.

Nieco inne wyniki, zwłaszcza 
w zakresie przeżywalności i wzrostu 
certy, uzyskano podczas 3tygodnio

wego podchowu larw w warunkach 
kontrolowanych na skalę komercyj
ną. W temperaturze wody 1618 ˚C 
oraz przy obsadzie początkowej 250 
szt/dm3 i diecie opartej na żywych na
upliusach solowca Artemia sp., uzy
skano wylęg podchowany o długości 
l.t. nie przekraczającej 1 cm, a prze
żywalność końcowa wynosiła 84 % 
(Kleszcz i in. 2001).

W standardowych warunkach 
kontrolowanych, przy optymalnej 
temperaturze podchowu (28 ˚C), uzy
ska nie przez certy wielkości, przy 
której kończy się okres rozwoju lar
walnego (2324 mm), wymaga zaled
wie 2030 dni podchowu. Utrzyma
nie, w pierwszych miesiącach okresu 
młodocianego, tempa wzrostu na po
ziomie 0,35 mm/d umożliwia uzyska
nie już po 90 dniach materiału o dłu
gości całkowitej około 56 mm, co 
odpowiada masie ciała przynajmniej 
1,1 g (Wolnicki i in. 2000).

Alternatywną metodą, dla podcho
wu larw certy w warunkach kontrolo
wanych, jest bezpośrednia produkcja 
narybku letniego lub jesiennego przy 

Tabela 5. Wpływ zagęszczenia obsad na wzrost i przeżywalność larw certy w warunkach 
kontrolowanych (wg Kujawy 2004).

Zagęszczenie 
obsady

(szt/dm3)

Średnia dł. 
końcowa (l.t.) 

larw (mm)

Wskaźnik 
przyrostu 
długości  
(mm/d1)

Średnia masa 
końcowa (mg)

Przeżywalność 
(%)

25 21,5 0,64 89,0 99,7

50 20,3 0,58 71,1 99,6

75 18,0 0,47 58,0 99,4
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Inkubacja ikry certy w warunkach zewnętrznych częściowo kontrolowanych (Foto: An
drzej Skrzypczak)

Sześciodniowe larwy certy w słoju inkubacyjnym Weissa (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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użyciu stadiów larwalnych jako mate
riału wyjściowego. Ze względu na sze
reg zmiennych czynników środowi
skowych o charakterze abiotycznym 
(głównie temperatury wody) i bioty
cznym (jakości i ilości pokarmu, dra
pieżnictwo i choroby), końcowe efekty 
w postaci przyrostów i przeżywalno
ści są zróżnicowane. Potwierdzają to 
dotychczas podejmowane próby zary
biania stawów karpiowych wylęgiem 
certy w obsadach jedno i wielogatun
kowych. Według Jaworka (1964) ilość 
wylęgu w I i II przesadkach karpio
wych przy chowie mieszanym z kar
piem standardowo powinna mieścić 
się w szerokim przedziale 60150 tys. 
szt/ha, a wielkość obsady powinna 
być uzależniona od żyzności stawu. 
Przy chowie w monokulturze obsady 
sugerowano zwiększyć 68krotnie. 
W pierwszym okresie wzrostu w wa
runkach stawowych wylęg certy odży
wia się pierwotniakami, małymi for

mami wrotków i jednokomórkowymi 
glonami. Przy tym systemie chowu 
w stawach odnotowane straty w obsa
dzie wahały się w przedziale 1050 % 
(Szczerbowski 1993).

Kleszcz i in. (2001), we wszyst
kich stawach obsadzonych larwami 
certy w końcowym stadium resorp
cji woreczka żółtkowego, odnotowa
li stosunkowo niskie tempo wzrostu, 
niezależnie od dużych różnic w wa
runkach chowu, zwłaszcza zagęsz
czenia obsad i ich składu gatunkowe
go (Tab. 8). Po obsadzeniu stawów na 
przełomie maja i czerwca, od począt
ku lipca ryby dokarmiano starterami 
przemysłowymi. Na początku sierpnia 
narybek osiągnął długość całkowitą 
45 cm, a w końcowym odłowie (w po
łowie października) średnio 67 cm 
długości przy masie ciała w zakresie 
1,25–2,10 g. Przeżywalność podcho
wu w poszczególnych stawach wahała 

Tabela 6. Wzrost i przeżywalność larw certy w warunkach kontrolowanych w okresie 20 
dni przy zagęszczeniu obsad 40 szt/dm3 w różnych wariantach termicznych i żywienio
wych (wg Wolnickiego i in. 2000). 

Dieta Temp.
( ˚C)

Średnia dł. 
końcowa (l.t.) 

larw (mm)

Wskaźnik 
przyrostu 
długości 
(mm/d)

Średnia 
masa 

końcowa 
(mg)

Przeżywalność 
(%)

Artemia sp.

19 15,1 0,37 24,4 99,3
22 18,2 0,53 45,8 99,1
25 20,2 0,63 65,0 99,4

28 20,9 0,66 72,5 99,9
31 20,7 0,65 70,0 99,7

Starter 
karpiowy

19 10,2 0,13 4,3 96,8
25 10,4 0,14 4,8 98,9
31 10,8 0,16 6,7 97,2
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Tabela 7. Wzrost i przeżywalność larw certy w warunkach kontrolowanych w tempera
turze wody 25˚C i zagęszczeniu obsad 40 szt/dm3 w różnych wariantach żywieniowych 
(1 – Wolnicki 1996, 2 – Wolnicki i in. 2000, 3 – Kujawa 2004) 

Dieta
Okres 

żywienia
(dni)

Średnia 
dł. 

końcowa 
(l.t.) larw 

(mm)

Wskaźnik 
przyrostu 
długości 
(mm/d)

Średnia 
masa 

końcowa 
(mg)

Przeżywal
ność (%) Źródło

Artemia sp. 120 23,3 0,76 110,9 99,2 1, 2

Artemia sp. 
cysty 120 18,9 0,56 62,8 98,9 1, 2

Artemia sp.
Starter 
karpiowy

14
520 16,8 0,46 42,7 99,2 1, 2

Starter 
karpiowy 120 14,3 0,33 20,9 99,1 1, 2

Artemia sp. 121 19,1 0,52 58,9 99,9 3

Artemia sp.
Starter 
karpiowy

14
521 13,7 0,27 23,0 91,7 3

Artemia sp.
Starter 
karpiowy

18
921 14,5 0,30 30,3 99,1 3

Artemia sp.
Starter 
karpiowy

112
1321 17,0 0,42 42,9 99,8 3

Artemia sp.
Starter 
pstrągowy

14
521 13,5 0,26 21,8 73,3 3

Artemia sp.
Starter 
pstrągowy

18
921 15,1 0,33 27,8 97,3 3

Artemia sp.
Starter 
pstrągowy

112
1321 16,7 0,41 39,7 99,6 3
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się w zakresie od 0,4 do 56 %. Użycie 
w obsadzie wyjściowej jednego ze sta
wów wylęgu o długości 1 cm, podcho
wanego wcześniej w warunkach kon
trolowanych, pozwoliło na uzyskanie 
w tym przypadku 98 % przeżywalno
ści. Przemawia to za celowością wyko
rzystania do obsadzania stawów raczej 
wylęgu podchowanego, nawet w bar
dzo gęstej obsadzie, niż larw w końco
wej fazie resorpcji woreczka żółtkowe
go w mniejszym zagęszczeniu (Kleszcz 
i in. 2001). Ponadto na przeżywalność 
larw certy w warunkach chowu sta
wowego wpływa jakość i zagęszczenie 
obsad dodatkowych oraz potencjalna 
presja drapieżnicza ze strony gatun
ków niepożądanych.

Możliwość podchowu wylęgu cer
ty w warunkach kontroli zagęszcze
nia i stanu zdrowotnego obsady oraz 
eliminacji presji drapieżniczej i wy
korzystaniu zasobów planktonu jako 
pokarmu, stwarzają oświetlone sadze 
jeziorowe. Obiecujące wyniki uzyska
li Ziljukas i in. (1977), obsadzając wy
lęgiem certy w zagęszczeniu 1000 szt/
m3 oświetlony sadz tiulowy o objęto
ści 8 m3 i oczku 0,8 mm. Po 107 dniach 
podchowu w warunkach jeziorowych, 
zwiększając w miarę wzrostu ryb roz
miar oczka sadza do 3 mm, uzyskano 
narybek certy o długości 3740 mm 
i masie 0,81,0 g przy przeżywalności 
końcowej na poziomie 95 %. 

Metody podchowu narybku

Podejmowane próby podchowu na
rybkowych stadiów certy wskazują 
jednoznacznie, że ich tempo wzrostu, 
podobnie jak u larw, jest uzależnio

ne od diety, temperatury wody oraz 
zagęszczenia obsad. W eksperymen
tach laboratoryjnych prowadzonych 
przez Wolnickiego i in. (2000), gdzie 
materiałem wyjściowym był nary
bek o długości ciała l.t. 23,3 mm i ma
sie jednostkowej 110,9 mg, karmiony 
wcześniej w warunkach kontrolowa
nych żywymi naupliusami Artemia 
sp., takie czynniki jak dieta, zagęsz
czenie obsad oraz czas i temperatu
ra podchowu nie wpływały na koń
cową, bardzo wysoką, przeżywalność 
(Tab. 9). Według Wolnickiego i in. 
(2000) w fazie narybkowej, gdy masa 
ciała ryb osiągnie 0,51,0 g, zagęszcze
nie podchowywanej certy nie powin
no przekraczać 5 osobników na dm3. 
W przeciwnym razie, przy tempera
turze wody na poziomie 25 ˚C, mogą 
wystąpić trudności z utrzymaniem 
dostatecznego nasycenia wody tlenem, 
przynamniej na poziomie 50 %. 

Wyniki doświadczeń wskazują, 
że stadia narybkowe certy również 
są zdecydowanie ciepłolubne, a pa
sza sztuczna w postaci startera kar
piowego pozwala na uzyskanie wyso
kie go wskaźnika przyrostu długości 
ciała. Tym niemniej kluczowym za
gadnieniem przy podchowie narybku 
certy w warunkach kontrolowanych 
jest właściwy dobór zadawanej paszy, 
gwarantującej odpowiednią kondy
cję młodych ryb i efektywne przyro
sty ich masy ciała. Badania nad tym 
zagadnieniem prowadzono między 
innymi poprzez obserwacje procesu 
kompensacji wzrostu narybku certy 
o masie jednostkowej 0,3 g po 7dnio
wej głodówce w zależności od rodza
ju zadawanego pokarmu w okresie 

Larwikultura.indd   113 2009-09-02   14:56:39



114

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Tabela 8. Wzrost i przeżywalność larw certy w stawowym wychowie narybku jesiennego 
(wg Kleszcza i in. 2001). Uwaga – * w przyłowie 159 kg okonia

Pow. 
stawu
(ha)

Obsada 
larw 
certy

(tys. szt.)

Obsada 
dodatkowa

Narybek jesienny certy

odłów 
(tys. szt.)

średnia masa 
jednostkowa 

(g)

średnia 
długość 
l.t. (cm)

przeżywal
ność (%)

0,08 168  94 1,36 6,1 56,0

1,21 253

tarlaki 
karasia 

kolorowego 
– 250 szt.

1 2,10 6,9 0,4*

4,50 352

wylęg 
karpia 

i amura – 
360 tys. szt.

84 1,25 5,8 24,0

Tabela 9. Wzrost i przeżywalność narybku certy w warunkach kontrolowanych w róż
nych wariantach podchowowych (wg Wolnickiego i in. 2000).

Zagęsz
czenie ryb
(szt/dm3)

Okres 
pod

chowu 
(dni)

Dieta Temp.
( ˚C)

Średnia 
długość 
końco
wa (l.t.) 

larw 
(mm)

Wskaź
nik 

przy
rostu 

długości 
(mm/d)

Średnia 
masa 

końco
wa (g)

Przeży
walność 

(%)

6,5 30

Starter 
karpiowy
AZ 200

25

38,0 0,50 0,47 100

Starter 
pstrągowy 
FK

32,4 0,31 0,30 100

Starter 
pstrągowy 
Krystal 
3600

31,8 0,29 0,30 100

5,0 113

Starter 
karpiowy
+Artemia 
sp.

22 56 0,33 1,1 100

25 59 0,35 1,4 100

28 62 0,37 1,7 100
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ponownego żywienia. Ryby żywione 
paszą sztuczną w pierwszej kolejno
ści odbudowują zapasy energetyczne 
(tkankę tłuszczową). Natomiast przy 
żywieniu mrożonymi larwami Chi
ronomidae w pierwszej kolejności od
budowywane są elementy struktu
ralne ciała ryb, co skutkuje wyższym 
tempem wzrostu, a w mięśniach de
ponowana jest większa ilość wody. 
Pełną kompensację masy ciała stwier
dzono wyłącznie u ryb karmionych 
larwami ochotkowatych (Myszkow
ski i in. 2006). 

Diety naturalne zapewniają więk
sze tempo wzrostu niż pasze, nie po
wodują otłuszczenia ryb ani spadku 
zawartości substancji mineralnych 
w ich ciele i nie wywołują też anoma
lii morfologicznych ani anatomicz
nych (Wolnicki i in. 2006). Jednak 
żywienie narybku certy pokarmem 
naturalnym jest nieuzasadnione 
ekonomicznie przy aktualnych ce
nach oraz współczynnikach pokar
mowych paszy sztucznej i mrożo
nych larw ochotkowatych (Kamler 
i Wolnicki 2006). 

Według Martysheva (1983), nary
bek certy może być z powodzeniem 
wychowywany w stawach ziemnych, 
wykorzystywanych np. do produkcji 
karpia. Dopuszcza się jej produkcję 
zarówno w monokulturze jak i w poli
kulturze z innymi gatunkami ryb kar
piowatych. Stawy powinny cechować 
się niewielkim poziomem wymia
ny wody i być porośnięte roślinno
ścią twardą w stopniu nie większym 
niż 1520 % powierzchni dna, które 
pokryte jest warstwą osadów muło
wych o miąższości nieprzekraczają

cej 20 cm. Narybek certy odżywia się 
skorupiakami planktonowymi i lar
wami owadów ze wskazaniem na lar
wy komarów. W pokarmie ryb star
szych dominują bezkręgowce i larwy 
owadów oraz nasiona roślin wodnych 
(Martyshev 1983). 

Wzrost stadiów młodocianych cer
ty w warunkach stawowych nie odbie
ga zbytnio od warunków rzecznych. 
U narybku jesiennego certy notowa
no długość około 5 cm (Jurkiewicz 
i in. 1953). W Łąkach Jaktorowskich, 
w stawie z wyjściową obsadą wylęgu 
podchowanego, certa osiągnęła śred
nio długość 7,2 cm l.t. (około 5,7 l.c.) 
i masę ciała średnio 2,6 g (Wolnicki 
i in. 2000). Cieśla i in. (2000) zwracają 
uwagę na problemy związane z wycho
wem stawowym certy, jednak podkre
ślają, że wychów narybku jesiennego 
nie jest kłopotliwy. Według Martyshe
va (1983) w sprzyjających warunkach 
narybek jesienny certy osiąga masę 
68 g, a ryby dwuletnie masę 100150 
g. Obserwacje Kleszcza i in. (2001), do
tyczące produkcji narybku jesienne
go certy w stawach dowodzą, że małe 
zbiorniki wykorzystywane w mono
kulturze są bardziej przydatne od du
żych, z obsadami wielogatunkowymi. 
Łatwiejsze wykonywanie w małych 
stawach wszystkich niezbędnych za
biegów, z odłowem końcowym włącz
nie, sprzyja ograniczeniu strat na każ
dym etapie produkcji.

Pozytywne efekty uzyskano przy 
próbach podchowu narybku wiosen
nego certy (1+) w sadzach powierzch
niowych, ulokowanych w kanałach 
z wodą pochłodniczą, w których wy
stępują naturalne populacje karpio
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watych ryb reofilnych (jaź, kleń, bo
leń). Ryby o masie początkowej 28,3 
g, umieszczone w sadzu o oczkach 
6 mm i objętości użytkowej 3 m3, 
w okresie od połowy maja do końca 
października żywiono eksktrudowa
ną paszą pstrągową. W trakcie pod
chowu przy temperaturze wody w za
kresie od 13,2 do 35,5 ˚C, zawartość 
tlenu wahała się od 4,3 do 10,7 mg O2/
dm3. Narybek certy, przy obsadzie 
początkowej w ilości 1027 sztuk, cha
rakteryzował się wysoką przeżywal
nością końcową na poziomie 98,5 %. 
Dobowe dawki paszy (białko – 45 %, 
tłuszcz – 20 %, energia brutto – 21,6 
MJ/kg) obliczane były w stosunku do 
metabolicznej masy ryby (W0,8) i wy
nosiły 1 %. Aktualizacji ilości zada
wanej paszy dokonywano na podsta
wie ważenia ryb w sadzu, co 714 dni. 
W efekcie podchowu uzyskano jesie
nią narybek certy w wieku 1+ o ma
sie końcowej 47,1 g/szt przy wartości 
współczynnika pokarmowego paszy 
(FCR) na poziomie 2,97. Uzyskane 
wyniki podchowu wskazują również 
na możliwość efektywnej produkcji 
narybku jesiennego w sadzach (Sa
dowski i in. 2006). 

Problemy zdrowotne podczas 
podchowu larw i narybku

Za jeden z trudniejszych etapów roz
woju larwalnego należy uznać mo
ment napełniania pęcherza pławnego, 
który u certy zwykle zachodzi pomię
dzy czwartym a piątym dniem po wy
kluciu, przy blisko 70 % wskaźniku 
resorpcji woreczka żółtkowego. Nash 
i in. (1977) oraz Spectarova i Doro
shev (1976) wykazali, że proces pierw

szego napełnienia pęcherza pławne
go determinuje przeżywalność larw 
ryb w początkowym etapie ich życia. 
Niepowodzenie tego procesu skutkuje 
ograniczeniem zdolności swobodne
go pływania larw, co z kolei powodu
je nadmierne wydatkowanie energii 
i prowadzi do zwiększonej śmiertel
ności (Bennett i Krauter 1987). 

Certy są szczególnie wrażliwe na 
niedostatek pokarmu w końcowym 
etapie odżywiania endogennego. Lar
wy po resorpcji woreczka żółtkowego 
są w stanie przeżyć bez pokarmu eg
zogennego kilka dni pod warunkiem, 
że w tym czasie nie zostanie przekro
czony termin krytyczny, nazywany 
„punktem bez powrotu” (ang. PNR – 
„Point of No Return”), przekreślający 
zwykle fizjologiczną możliwość stra
wienia i przyswojenia pokarmu ze
wnętrznego (Blaxter i Hempel 1963, 
Wolnicki i Opuszyński 1988). 

Obserwacje przeprowadzone 
w warunkach laboratoryjnych wska
zują, że larwy certy, na tle pozosta
łych reofilnych ryb karpiowatych, 
charakteryzują się najmniejszą od
pornością na brak pokarmu. W za
leżności od temperatury wody, w za
kresie od 15 do 25 ˚C, śmiertelność na 
poziomie 50 % obsady następowała 
w przedziale czasu od 7,6 do 12,6 dni 
(Tab. 10). Zależność pomiędzy czasem 
głodowania ryb a śmiertelnością sku
mulowaną można określić w postaci 
statystycznie istotnej regresji prosto
liniowej (P < 0,01), charakteryzującej 
się wysoką wartością współczynnika 
determinacji (R2). Śmiertelność larw 
certy na poziomie 90 % obsady w tem
peraturze 15 ˚C nastąpiła w ciągu 3,1 
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doby, a w temperaturze 25 ˚C w cią
gu 1,9 doby. W praktyce trudno ar
bitralnie określić moment, kiedy lar
wy certy nie są już w stanie przyswoić 
pobranego pokarmu. Jedynie znacz
ne wychudzenie larw i brak zaintere
sowania pokarmem może świadczyć 
o osiągnięciu przez ryby „punktu bez 
powrotu”. W dalszej kolejności moż
na zaobserwować ograniczenie ru
chliwości larw. Większość z nich 
spoczywa na dnie i przemieszcza się 
sporadycznie, a jedynie nieliczne po
dejmują próbę schwytania pokarmu 
(Kujawa 2004). Praktyczny wymiar 
poznania wytrzymałości larw certy 
na brak pokarmu wiąże się z możli
wością obniżenia temperatury wody 
w przypadku konieczności przetrzy
mania ryb w warunkach niedostęp
ności pożywienia. 

Podobnie jak u innych karpiowa
tych, żywienie narybku certy paszą 
sztuczną, powoduje powstawanie wad 
anatomicznych i morfologicznych 
ciała ryb (np. skrzywienie kręgosłu
pa, zniekształcenie płetw lub pokryw 
skrzelowych). Zwiastunem powsta

wania deformacji u ryb intensywnie 
żywionych paszami przemysłowymi 
może być podwyższony współczynnik 
kondycji (K), który świadczy, między 
innymi, o nadmiernym otłuszczeniu 
ciała (Wolnicki 2005b). Innym skut
kiem takiej diety jest spadek zawar
tości substancji mineralnych w ciele 
ryb (Kamiński i in. 2005), w tym fos
foru, którego niedobór wiąże się z po
wstawaniem deformacji szkieletu (Si
korska i in. 2007). Przy intensywnym 
żywieniu narybku certy paszą o za
wartości tłuszczu 12 % w okresie 60 
dni, końcowa wartość współczyn
nik kondycji ryb (K) wyniosła 0,81, 
a 8,5 % ryb wykazywało deforma
cję ciała. Z kolei restrykcyjne żywie
nie narybku certy starterem o zawar
tości tłuszczu 8,9 % przez 150 dni nie 
wywołało żadnych deformacji ciała 
u ryb przy mniejszej wartości współ
czynnika kondycji (K=0,73) (Kamler 
i Wolnicki 2006). 

Jednym ze sposobów rozwiązania 
problemu poprawy biologicznej jako
ści ryb żywionych paszą w warunkach 
kontrolowanych jest jej suplementacja 

Tabela 10. Parametry regresji prostoliniowej (y = a + bx)* i wskaźniki śmiertelności 
skumulowanej u larw certy pozbawionych pokarmu (wg Kujawy 2004) *) gdzie: y – to 
śmiertelność skumulowana wyrażona w procentach i przedstawiona w postaci logitów, 
x – to logarytm czasu. 

Temperatura 
( ˚C)

Współczynniki regresji Śmiertelność skumulowana (dni)

a b R2 5% 50% 95%

15 61,060 55,534 0,918 11,1 12,6 14,2

20 49,733 51,641 0,950 8,1 9,2 10,5

25 48,515 54,998 0,924 6,7 7,6 8,6
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pokarmem naturalnym, wywierająca 
istotny pozytywny wpływ na długość 
całkowitą i masę ciała certy (Tab. 11). 
W okresie 60dniowego podchowu 
w temperaturze 25 ˚C (przy począt
kowej długości ryb 62,1 mm oraz ma
sie 1,3 g) zabieg ten, w porównaniu 
z grupą ryb żywionych jedynie paszą 
sztuczną o zawartości tłuszczu suro
wego 12 %, nie ma wpływu na wyso
kość współczynników kondycji (Sikor
ska i in. 2007). 

Alternatywnymi metodami po
prawy jakości biologicznej młodo
cianych ryb jest zastosowanie dwóch 
zupełnie różnych strategii żywie
nia wyłącznie paszami sztuczny
mi. Pierwsza z nich polega na stałym 
utrzymaniu dziennej racji pokarmo
wej na poziomie, który uniemożliwia 
rybom najadanie się do syta, czyli tzw. 
żywienie restrykcyjne. Istotą drugiej 
jest okresowe, krótkotrwałe wstrzy
mywanie żywienia, przy zachowa
niu stosunkowo dużej jego intensyw
ności przez pozostałą, przeważającą 
część podchowu. Według dotychcza
sowej wiedzy, zarówno żywienie re

strykcyjne, jak i okresowe głodowa
nie ryb, obniża tempo wzrostu ryb 
(Tab. 12). Wadą drugiej z wymienio
nych metod jest to, że po wznowieniu 
żywienia okres tzw. wzrostu kompen
sacyjnego może być zbyt krótki, by 
odchudzone osobniki mogły nadro
bić stracony w czasie głodowania dy
stans do ryb żywionych bez przerwy. 
Jednocześnie krótkotrwałe okresowe 
głodowanie powoduje zwiększenie 
zawartości popiołu w ciele ryb, co 
jest sygnałem wzrostu ilości substan
cji mineralnych, w tym fosforu (Wol
nicki i Myszkowski 2005, Wolnicki 
i in. 2006).

Problemem zdrowotnym jest 
wrażliwość certy na chorobę gazową. 
Zjawisko to odnotowywano zarów
no we wczesnym rozwoju larwalnym, 
na etapie napełniania pęcherza pław
nego i pobierania pierwszego pokar
mu egzogennego (Šlenc – inf. ustna), 
jak i narybku (Sadowski i in. 2006). 
Z tego powodu nie zaleca się np. kon
tynuowania podchowu narybku certy 
w sadzach w wodach pochłodniczych 
w okresie zimowym.

Tabela 11. Wpływ diety na wzrost i jakość biologiczną narybku certy w warunkach kon
trolowanych (wg Sikorskiej i in. 2007).

Parametr

Dieta

pasza sztuczna pasza sztuczna + 
Chironomidae Chironomidae

Długość całkowita (mm) 91,8 93,6 91,0

Masa ciała (g) 5,6 6,1 5,3

Udział osobników 
zdeformowanych (%) 51,5 26,3 0,0

Współczynnik kondycji (K) 0,74 0,74 0,70
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Transport i zarybianie

Przewóz żywych cert w różnych sta
diach wiekowych oraz ikry tego ga
tunku nie odbiega od ogólnych zasad, 
obowiązujących przy transporcie in
nych ryb. Jest to szczególnie istotne 
z uwagi na brak szczegółowych norm, 
określających sposoby postępowa
nia przy transporcie cert. Najistot
niejsze czynniki warunkujące sukces 
transportowy, rozumiany jako brak 
śnięć wśród przewożonych ryb oraz 
ich dobrą kondycję, to tlen i tempera
tura. Według ogólnych zasad młod
sze ryby, o szybszej przemianie ma
terii i większej aktywności życiowej, 
mają większe zapotrzebowanie tleno
we od ryb starszych o tej samej masie. 
Jednocześnie więcej tlenu zużywają 
tarlaki niż ryby tej samej wielkości, 
lecz niedojrzałe płciowo. Większe za

potrzebowanie tlenowe mają również 
ryby z wypełnionym przewodem po
karmowym. Według ogólnych zasad 
ryb o długości około 10 cm nie po
winno się żywić na 48 h przed plano
wanym przewozem, a u osobników 
o długości powyżej 20 cm okres ten 
należy wydłużyć do 72 h. Ilość roz
puszczonego w wodzie tlenu zmniej
sza się wraz ze wzrostem tempera
tury. Biologia certy oraz optymalne 
temperatury podchowu stadiów lar
walnych i młodocianych pozwalają 
na zakwalifikowanie tego gatunku do 
ryb ciepłolubnych. Według ogólnych 
zasad optymalna temperatura wody 
dla transportu ryb ciepłolubnych la
tem wynosi 1012 ˚C, a wiosną i jesie
nią 56 ˚C. Zasady te nie obowiązują 
przy przewozie wylęgu i w przypadku 
ryb karpiowatych to stadium rozwo
jowe nie powinno być transportowane 

Tab. 12. Wpływ różnych metod zapobiegania spadkowi jakości biologicznej narybku 
certy żywionego paszami (wg Wolnickiego i in. 2006). Oznaczenia: * ↑ – istotny wzrost; 
↓ – istotny spadek; ↔ – brak istotnego wpływu; b.d. – brak danych

Metoda

Oddziaływanie*

Źródłotempo 
wzrostu

współczynnik 
kondycji

zawartość 
popiołu 
w ciele

deformacja 
ciała

Suplementacja 
paszy 
pokarmem 
naturalnym

↑ ↓ b.d. ↓ Wolnicki 
(2005b)

Restrykcyjne 
żywienie 
paszą

↓ ↔ b.d. ↓
Wolnicki 

i Myszkowski 
(2005)

Okresowe 
wstrzymanie 
żywienia 
paszą

↓ ↓ ↑ b.d.
Myszkowski 

i in. (dane 
niepub.)
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w temperaturze poniżej 15 ˚C. Istotne 
jest używanie przy transporcie wody 
niechlorowanej i niezanieczyszczo
nej. Najbardziej rozpowszechnioną 
formą transportu ikry, wylęgu oraz 
narybku letniego wszystkich ryb są 
worki z tworzyw sztucznych (podwój
na folia o grubości 0,080,14 mm) na
pełniane wodą i tlenem w stosunku 
1:1. Ilość wody potrzebnej do trans
portu i zagęszczenie przewożonych 
ryb czy ikry, jest uzależnione od tem
peratury i czasu transportu (Szczer
bowski 1993). 

Według Jurkiewicza i in. (1953) 
zapłodniona ikra certy w pierwszym 
okresie rozwoju bardzo dobrze zno
si transport, który przy temperaturze 
wody 1416 ˚C może trwać do 24 go
dzin. W dniu upalne, przy możliwo
ści podniesienia się temperatury wody 
w czasie transportu do 2022 ˚C, ikra 
nie powinna być przewożona dłużej 
niż 810 godzin. Na każdy litr przewo
żonej ikry certy potrzeba nie mniej niż 
5 litrów wody (Jurkiewicz i in. 1953). 
Według ogólnych zasad transportu 
ikry, z uwagi na jej szczególną wraż
liwość w okresie rozwoju embrional
nego pomiędzy zapłodnieniem a za
oczkowaniem, nie zaleca się przewozu 

ikry po upływie 10 godzin od zapłod
nienia, przy czym czas ten może być 
krótszy w zależności od gatunku ryby 
(Szczerbowski 1993). 

Ze względu na ciepłolubny charak
ter wylęgu certy, wytycznych do jego 
transportu na zasadzie analogii moż
na szukać w normach określonych 
dla przewozu wylęgu ryb roślinożer
nych w zakresie temperatur 2024 ˚C 
(Tab. 13). 

Często przedmiotem transportu 
jest narybek letni certy, używany naj
częściej do zarybiania wód otwartych 
oraz stawów hodowlanych. Przy bra
ku szczegółowych norm transporto
wych dla certy, narybek letni najlepiej 
jest przewozić zgodnie ze wskazania
mi stosowanymi dla innych reofil
nych ryb karpiowatych, zalecany
mi i sprawdzającymi się w praktyce. 
Oznacza to bezpieczny przewóz około 
3 tys. narybku letniego w 20 dm3 wody 
o temperaturze 1820 ˚C i 20 dm3 tle
nu w worku transportowym w ciągu 
68 godzin. W celu obniżenia stresu 
transportowego ryb możliwe jest uży
cie anestetyków (Kamiński i in. 2001).

Narybek jesienny certy oraz ryby 
starsze z tarlakami włącznie, najlepiej 

Tabela 13. Dopuszczalna liczba wylęgu ryb ciepłolubnych (roślinożernych) w tys. 
sztuk, w worku transportowym, w 30 dm3 wody i 2030 dm3 tlenu (wg Szczerbowskiego 
i Mamcarza 1985).

Temperatura wody 
(˚C)

Czas transportu (h)
2 5 8 12

20 150 120 100 80
22 100 100 80 60
24 80 60 40 30
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jest przewozić w specjalnie do tego 
celu przystosowanych zbiornikach 
lub basenach z możliwością napowie
trzania przy jednoczesnym zachowa
niu ogólnych norm, określających nie
zbędną ilość wody i czas transportu 
w poszczególnych zakresach tempera
tur (Tab. 14).

Zalecenia dotyczące zarybiania 
wód otwartych, a związane z wybo
rem miejsca i techniką wpuszczenia 
ryb nie odbiegają od ogólnie przyję
tych zasad. Według Szczerbowskiego 
i in. (1993) do zarybiania rzek naryb
kiem letnim i jesiennym certy należy 
typować odcinki o niezbyt rwącym 
nurcie, porośnięte przy brzegach ro
ślinnością i pozbawione dużej ilości 
drapieżników. Jednak wobec statusu 
certy jako ga tunku krytycznie za
grożonego i objętego na terenie Polski 
programem restytucji (Sych 1998, Wi
śniewolski 2007) oraz z uwagi na pro
dukcję ciągle niezadowalających ilo
ści materiału zarybieniowego (Wojda 
2004), dużo istotniejszym zagadnie
niem jest prowadzenie przemyślanych 
zarybień. Muszą one zmierzać do za
chowania wewnątrzgatunkowych po
pulacyjnych zróżnicowań, które są 

niezbędne dla ochrony biologicznej 
różnorodności certy.

W praktyce oznacza to niemieszanie 
i zachowanie odrębności genetycznej 
populacji cert pochodzących z różnych 
systemów rzecznych i odbywających 
anadromiczne wędrówki rozrodcze. 
Tych samych zasad należy przestrze
gać przy objęciu programem zarybień 
lokalnych populacji certy, które nie od
bywają klasycznych wędrówek tarło
wych i występują w różnych częściach 
dorzeczy. Zatem produkcja materiału 
zarybieniowego certy musi opierać się 
na zasadzie izolacji stad tarłowych po
zyskiwanych z różnych zlewni i części 
dorzeczy i wprowadzania pochodzą
cego od nich potomstwa do rzek ma
cierzystych. Według Wiśniewolskiego 
(2007), ważnym fragmentem progra
mu restytucji certy jest monitoring 
efektów zarybiania realizowany po
przez znakowanie ryb. Pozwala on bo
wiem nie tylko ocenić przeżywalności 
wprowadzonego materiału zarybie
niowego, lecz również prześledzić tra
sy i zasięg wędrówek, a więc behawio
ralne reakcje gatunku i tworzonych 
w jego obrębie populacji oraz występo
wania w skali całych dorzeczy.

Tabela 14. Zapotrzebowanie na wodę przy przewozie 1 kg narybku, smoltów i tarla
ków wszystkich gatunków ryb, w zbiornikach z napowietrzaniem (wg Szczerbowskiego 
i Mamcarza 1985).

Temperatura wody 
(˚C)

Czas transportu (h)
<12 12 – 24 24 – 36 36 – 48

Zapotrzebowanie na wodę (dm3)
3 – 5 8 12 18 25
6 – 10 10 15 23 33
11 – 15 25 38 50 65
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4.2. Boleń 

Aspius aspius, Linnaeus 1758

Rozsiedlenie geograficzne

Boleń występuje w Europie na 
wschód od Renu, w zlewiskach mórz 
Północnego, Bałtyckiego, Czarne
go i Kaspijskiego. Obszar jego na
turalnego rozsiedlenia nie obejmuje 
Francji, Holandii, Szwajcarii, Wiel
kiej Brytanii i Danii. Spotyka się go 
na południu Norwegii, Szwecji i Fin
landii. W Skandynawii występuje 
w dorzeczach rzek Glomma (Norwe
gia), Göta, Eman, w jeziorach Mäla
ren, Hjälmaren i Vänern i ich zle
wiskach (Szwecja) oraz w rzekach 
Kymi i Kokemänjoki (jezioro Kulo
vesi, Finlandia). Na terenie Finlan
dii zasiedla także wody przybrzeżne 
Zatoki Fińskiej i duże jeziora połu
dniowej części kraju (Saimaa). Wy
stępuje również w zatokach i zale
wach Morza Bałtyckiego (Adjers i in. 
2006). Granicę jego północnego roz
siedlenia w Niemczech stanowią je
ziora SzlezwiguHolsztyna (Hart
mann i Spratte 2005). Obecnie jest 
podawany jako gatunek rzadki dla 
wielu zbiorników Niemiec (Petrick 
1994, Fricke 1999). W Czechach za
siedla większe rzeki jak Wełtawa 
i Morava oraz zbiorniki zaporowe 
(Barus i in. 1995). W Słowacji wy
stępuje w niektórych większych rze
kach jak Dunaj, Cisa, Borjava, Lato
rica, Wag, Laborec, Ondava i Nitra 
(Sedlar 1969, Holcik i Bastl 1973, 
Kirka i in. 1981). Na Nizinie Węgier
skiej zasiedla większe rzeki (Dunaj, 
Cisa, Körös) i jeziora (Balaton, Ve

lencei, Neusiedler) (Biro 1983, Pinter 
1989). W Bułgarii występuje w Du
naju i jego dopływach a także w nie
których zbiornikach zaporowych 
(Karapetkova i in. 1998). Występuje 
również w niektórych południowych 
dopływach Dunaju na obszarze Sło
wenii i Chorwacji. W Serbii zasie
dla Dunaj oraz Zachodnią Moravę 
(Markovic i Veljovic 2005). W Ru
munii zasiedla szereg rzek i dopły
wów dunajskich jak Siret, Prut, Mu
res, Somes, Aries, Sieu, Cris, Crasna, 
Olt, Timis, Bega i Beregsau (Vasiliu 
1959). W basenie Morza Egejskiego 
obecność bolenia stwierdzono w rze
kach Marica i Tundża oraz Struma. 
W północnej Grecji boleń zasiedla 
między innymi jeziora Kerkini i Vo
lvi. W Turcji występuje w północ
nej części Azji Mniejszej (TorcuKoc 
i in. 2008) oraz w niektórych zbior
nikach europejskiej części tego kra
ju (Sisman i Korkut 2003). Obecnie 
jest rzadki także w większości rzek 
ukraińskich (Vasileva 2003). Zasie
dla słodkowodną część Morza Azow
skiego, rzekę Don oraz niektóre rzeki 
i zatoki Morza Czarnego (Tretiakov 
1947). Na Litwie jest pospolity w Za
lewie Kurońskim, w niektórych je
ziorach, w rzekach Niemen i Niaris 
oraz w Zbiorniku Kowieńskim (Gaj
galas 1977). W Estonii jest rozsiedlo
ny w niewielkich populacjach w du
żych jeziorach (Peipus, Vortsjärv) 
oraz w większych rzekach, połą
czonych z tymi jeziorami (Kirsipuu 
i Pihu 2003). W zachodniej części 
Federacji Rosyjskiej ostatnio stwier
dzono go dość licznie w jeziorach Il
men’ (Kirillova 1984), Czudzkim 
(Nazarov 1984) i Białym (Malinina 
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Boleń Aspius aspius (L.) (Foto: Roman Kujawa)

Rozsiedlenie bolenia Aspius aspius (L.) w Europie (wg Mamcarza 2000, zmodyfikowane)
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1984). Znacznie rzadziej spotykany 
jest w zbiornikach zaporowych gór
nej części systemów rzek Wołgi oraz 
Ural. Wschodnimi granicami jego 
rozsiedlenia są rzeki Ural, Emba, Sa
giz, Bolszoj i Malyj Uzeń i Zbiornik 
Kuszumski (Mitrofanov i in. 1987). 
Występuje również w północnoza
chodniej części Morza Kaspijskie
go (Kuliev i Ustarbekov 1982). W za
chodniej Gruzji pojedyncze okazy 
bolenia stwierdzano w jeziorach Pa
liastomi i Supsa oraz w rzekach Rio
ni, Inguri, Gumista, Bzyb i Techuri 
(Sharvashidze 1984). W Armenii jest 
notowany w rzekach Akhurian, Arpa, 
Metsamor i Vorotan oraz w zbiorni
kach zaporowych Akhurian i Arpi 
Lich (Gabrielyan 2001). Na obszarze 
Polski zasiedla wszystkie duże rzeki 
a także zbiorniki zaporowe na nich 
utworzone (Mamcarz 2000, Mam
carz i in. 2008). W Odrze występuje 
od Opola do jej ujścia łącznie z Zale
wem Szczecińskim (Witkowski i in. 
2007). Jako gatunek rzadki wymie
niany jest aktualnie w Warcie i Wi
dawce (Przybylski i in. 1993). Na Po
jezierzu Mazurskim i Pomorskim 
boleń jest znany z niezanieczyszczo
nych, przepływowych jezior połą
czonych z rzekami (Mamcarz 2000) 
oraz z zalewów Szczecińskiego i Wi
ślanego (Trzebiatowski i Leszczewicz 
1976, Rolik i Rembiszewski 1987). 
We wszystkich miejscach występuje 
dość rzadko. 

Siedlisko

Boleń jest słodkowodną rybą karpio
watą, zasiedlającą głównie wody pły
nące. Spotyka się go w wodach sło

nawych, ujściach rzek i lagunach 
(Gajgalas 1977, Mitrofanov i in. 1987, 
Rolik i Rembiszewski 1987, Kirsipuu 
i Pihu 2003). Występuje w niektórych 
dużych i małych jeziorach połączo
nych z rzekami (Biro 1983, Kirillova 
1984, Mitrofanov i in. 1987, Pennanen 
i Kaukoranta 1991). Po przegrodzeniu 
wielu europejskich rzek zaporami, 
boleń zasiedlił szereg zbiorników za
porowych, gdzie czasami jest bardziej 
liczny niż w rzekach (Isaev i Karpova 
1989). Typowym biotopem bolenia są 
nizinne wody płynące. Zwykle ryba 
zasiedla strefę lotyczną, pozostając 
w otwartych i widocznych miejscach, 
koło ujść, dopływów lub poniżej ka
skad. Niekiedy może występować 
w rzekach i jeziorach górskich rejo
nów Uralu i Kaukazu (Sharvashidze 
1984, Mitrofanov i in. 1987). W cza
sie dnia przebywa przy powierzchni, 
noc spędza przy dnie (Cekhanovich 
1937, Friedrich 2000). Zwykle prowa
dzi samotny tryb życia, tworząc sta
da tylko na wiosnę przed tarłem i je
sienią przed zimowaniem (Kujawa 
i Kucharczyk 1994a). Boleń wykazu
je wędrówki tarłowe i zimowiskowe. 
Zazwyczaj zajmuje w głównym nur
cie rzeki obszar o długości od 1 do 30 
km (Friedrich 2000). Niektóre osob
niki po tarle porzucają swoje terytoria 
i migrują nawet do 180 km z nurtem 
rzeki. W niektórych rzekach (Wisła, 
Dunajec) obserwowano zbieżność 
wędrówek z masowym występowa
niem narybku uklei w majuczerw
cu (Pliszka 1951, Żarnecki i Kołder 
1955). W rejonie środkowego bie
gu Wisły boleń wykazuje cechy ryby 
osiadłej, ale może nieraz przemiesz
czać się w bardziej odległe miejsca 
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(Pliszka 1949). W słonawowodnych 
limanach ujściowych rzek Ukrainy 
występuje półwędrowna forma bole
nia (Markevich i Korotkiy 1954). Wę
druje ona na tarło z limanów do rzeki 
wczesną wiosną.

Siedliska gatunku ujęte 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej

1130 – ujścia rzek (estuaria) (Corine 
13.2).

1150 – zalewy i jeziora przymorskie 
(laguny)(Corine 21).

3150 – starorzecza i naturalne eu
troficzne zbiorniki wodne ze zbioro
wiska mi z Nympheion, Potamion 
(Corine 22.13).

3260 – nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranun-culion fluitantis (Corine 24.4).

Status gatunku 

Kod IUNC: Polska: DD

Status gatunku jest ujęty w szeregu 
dokumentów prawnych o charakterze 
międzynarodowym oraz krajowym 
(Mamcarz i Kujawa, 2004):

Dyrektywa Unii Europejskiej „Siedli
skaFaunaFlora”: Aneks II i V; 

Konwencja Berneńska: Aneks III; 

Lista Natura 2000: Aneks 2 DS; 

Traktat o przystąpieniu Republiki 
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Li
twy, Węgier, Malty, Polski, Słowe

Siedlisko bolenia, rzeka Bug w okolicach Popowa (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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nii i Słowacji do Unii Europejskiej: 
Aneks IV; 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U. 
Nr 133, poz. 151 z dn. 14.06.1985): Wy
miar ochronny: 40 cm; okres ochron
ny: 1.IV30.VI.

Rozmnażanie w warunkach 
naturalnych

Dojrzałość

W zależności od charakteru zbiornika 
boleń dojrzewa w różnym wieku, naj
częściej w przedziale od 4 do 5 lat, kie
dy osiąga długość ponad 30 cm (Tab. 1). 
Według Troitskiego (1956) nie wyklu
czona jest możliwość dojrzewania po
jedynczych samców w wieku 2 lat.

Dymorfizm płciowy

Różnice morfologiczne między samca
mi i samicami są słabo wyrażone, co 
stwierdzono u wielu populacji (Zhukov 
1958, Kirsipuu 1959, Pushkin i Kozmin 
1971, Gajgalas 1977). W okresie tar
ła u samców występuje wysypka per
łowa na wieczkach skrzelowych i płe
twach piersiowych. Może występować 
również u samic (Kujawa i Kucharczyk 
1995, Krizek i Vostradovsky 2002). 

Płodność 

Liczba jaj przypadająca na jedną sa
micę, zależnie od rozmiaru i masy 
ryb, według różnych autorów (Anti
pa 1909, Syrovatskaya 1927, Marke
vich i Korotkiy 1954, Zhukov 1965, 

Siedlisko bolenia, rzeka Warta na odcinku SremRogalin (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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Ali 1974, Kouril i Prikryl 1988, Isa
ev i Karpova 1989) waha się od 19000 
do 483500 (Tab. 2). Płodność absolut
na wzrasta z rozmiarami i masą samic 
(F = 8,08 Sl – 261,58; F = absolutna li
czebność jaj w tysiącach, Sl = długość 
standardowa w cm) (Ali, 1974). 

Vostradovsky i Vasa (1981) szacują 
płodność względną samic bolenia na 
47,784,0 tys. ziaren, natomiast Kouril 

i Prikryl (1988) podają wartości w za
kresie 21,373,6 tys. ziaren.

W końcu maja jajniki samic osiąga
ją II stadium dojrzałości (Shikhshabe
kov 1979, 1988). We wrześniu obserwu
je się proces wakuolizacji i gromadzenia 
zasobów żółtkowych. Od października 
do wiosny następuje wzrost owocytów, 
aż do majakwietnia, kiedy gonady osią
gają IVV stadium rozwoju (Ali 1974). 

Tabela 1. Wiek dojrzewania bolenia w różnych rejonach rozsiedlenia

Rejon I II III IV V VI VII VIII Autor
Ukraina X X Markevich i Korotkiy 1954
Gruzja X X Sharvashidze 1984
Estonia X X X Kirsipuu i Pihu 2003
Biaûoruś X X Zhukov 1965
Polska X X X X Kompowski i Neja 2004
Kazachstan X X X X Mitrofanov i in. 1987
Rosja X X X X X Pushkin 1968, Ali 1974
Czechy X X X Krizek i Vostradovsky 2002
Litwa X X X X Gajgalas 1977

Tabela 2. Płodność samic bolenia z różnych zbiorników wodnych

Zbiornik Płodność absolutna (szt) Autor
Jezioro Bałchasz
Rzeki Rosji 
Rzeki Gruzji
Zbiornik Kapczagajski
Dniepr 
Odra
Kubań
Rzeki Niemiec 
Rzeki Czech 
Rzeki Rumunii
Wołga
Rzeki Bułgarii
Rzeki Estonii
Rzeki Ukrainy 

19000269000
40000300000
40000483500
47000120000
51490238800
63044324833
73500366500
80000100000
80000100000
80000100000
80080191720
80000300000
134500381000

135500

Mitrofanov i in. 1987
Lebedev i in. 1969
Sharvashidze 1984
Baimbetov 1982
Syrovatskaya 1927
Kompowski i Neja 2004
Troitskiy 1956
Bauch 1970
Schönfeld i Pytlik 1926
Antipa 1909, Vasiliu 1959
Ali 1974
Kovachev 1922
Kirsipuu i Pihu 2003
Markevich i Korotkiy 1954
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Wysypka perłowa na głowie samca bolenia (Foto: Dariusz Kucharczyk)

Dymorfizm płciowy u bolenia (samica powyżej) (Foto: Anna HakućBłażowska)
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Proces spermatogenezy u samców 
jest zakończony już jesienią. Zimą 
samce mają gonady w IV stadium doj
rzałości (Shikhshabekov 1988).

Indeks gonadosomatyczny doj
rzałych samic w wieku od 4 do 7 lat, 
o masie ciała od 1,3 do 2,7 kg, wa
hał się od 11,33 do 14,69 % (Ali 1974). 
U samców przed tarłem wynosił on 
średnio 7,5 %. We wrześniu, u niedoj
rzałych samic nie przekraczał warto
ści 0,43 %, a u samców 0,17 %. U in
trodukowanej populacji z jeziora 
Bałchasz dojrzewanie gonad bolenia 
kończy się pod koniec września – na 
początku października (Mitrofanov 
i in. 1987). 

Charakterystyka ikry

Niezależnie od rozmiaru sami
cy, średnica jaj bolenia waha się od 
1,3 do 1,7 mm (przeciętnie 1,4 mm) 
(Chugunova 1949, Ali 1974, Kujawa 
1998). Na 1 g ikry przypadało śred
nio 503 jaja. Niektórzy autorzy (Ba
lon 1966), podają większy rozmiar, od 
2,0 do 2,1 mm. Jaja są okrągłe, żółte, 
szarozielone, beżowe lub bezbarw
ne, z dużą przestrzenią periwitelar
ną (Vostradovsky i Vasa 1981, Mitro
fanov i in. 1987). Są podobne do jaj 
innych ryb karpiowatych (ukleja, jaź) 
(Riehl i in. 2002, Simon 2007). Mi
kropyle jest duże. Kleistość chorionu 
jest nieznaczna, jednak wystarczająca 
do przyklejenia jaj do substratu (Ba
lon 1966). Po kontakcie z wodą jaja 
bolenia zwiększają swoją średnicę do 
1,5 raza. Powoduje to wzrost objęto
ści ikry o około 3,6 raza (Vostrado
vsky i Vasa 1981).

Tarliska i przebieg tarła

W końcu marca lub na początku 
kwietnia, wraz z okresem wiosen
nych roztopów dojrzałe ryby wycho
dzą z jam zimowiskowych i podąża
ją w górę rzek do tarlisk położonych 
w rejonach z bystrym prądem oraz ka
mienistym lub żwirowym dnem. 

Struktura populacji tarłowej jest 
zróżnicowana w różnych zbiorni
kach. Minimalna długość dojrzałych 
osobników, występujących w poło
wach w delcie Dunaju wynosiła dla 
samic 26 cm, a dla samców 25 cm 
(Voloshkevich 1986). Stosunek sa
mic do samców w eksploatowanym 
stadzie wynosił 61,7: 38,3 %. W rze
ce Kubań długość samców w stadzie 
tarłowym wahała się od 33 do 64 cm 
przy masie od 0,4 do 3,0 kg, podczas 
gdy rozpiętość długości samic wyno
siła od 40 do 67 cm przy masie 2,1
4,7 kg (Troitskiy 1956). Stosunek sa
mic do samców w populacji tarłowej 
wynosił 29,4: 70,6 %. Wśród sam
ców przeważały osobniki 34letnie 
a wśród samic 35letnie. W Zbior
niku Zelivka (Czechy), w stadzie za
siedlającym zbiornik zaraz po jego 
utworzeniu, stosunek płci w popula
cji tarłowej bolenia wynosił od 4:1 do 
9:1, z dominacją samców (Vostrado
vsky 1974). W stadzie tarłowym, któ
re powstało już z rozrodu w zbiorni
ku zaporowym, relacja ta wynosiła 
od 2,8: 1 do 20:1, również z przewa
gą samców (Krizek i Vostradovsky 
2002). Stosunek płci w okresie tarła 
wynosi średnio 1:3 z przewagą sam
ców (Vostradovsky 1974, Mitrofanov 
i in. 1987). Ryby trą się parami. Sa
mica składa jednorazowo do 10000 
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ziarn ikry (Munda 1926). Na 1 m2 tar
liska boleń składa około 6300 jaj (Ba
shunova 1980). Po tarle bolenie są 
bardzo osłabione, tracą intensywność 
ubarwienia.

Tarło zwykle odbywa się w końcu 
kwietnia przy maksymalnym pozio
mie wody w rzekach (Kuznetsov 1975, 
Lange i in. 1975) i zachodzi wcześniej 
niż w zbiornikach zaporowych (Ku
znetsov i Fadeev 1979). Początek tar
ła waha się w różnych latach w za
leżności od wystąpienia tarłowych 
temperatur i nie zależy od poziomu 
wód wiosennych w rzekach (Mitro
fanov i in. 1987). W rzece Ural mak
simum okresu tarłowego przypada 
na koniec kwietnia lub pierwszą po
łowę maja (Lange i in. 1975). W rze

ce Ili tarło jest w kwietniu i przeciąga 
się niekiedy do połowy maja. Całko
wita długość okresu tarłowego trwa 
od 20 dni do miesiąca (Bashunova 
1980). W zalewie Kurońskim i w del
cie Niemna masowe tarło jest w dru
giej połowie kwietnia przy tempera
turze wody 712 oC (Gajgalas 1977). 
W zachodniej Gruzji tarło bolenia ma 
miejsce w marcu i kwietniu (Sharva
shidze 1984), w dolnej Wołdze maso
we tarło miało miejsce na przełomie 
kwietnia i maja (Ali 1974). W rzekach 
Polski rozród odbywa się w okresie od 
kwietnia do maja przy temperaturze 
wody od 5 do 7 ˚C (Gąsowska 1962a). 
Na terenie płn. Niemiec tarło odby
wa się w kwietniu, wyżej na północy 
w maju (Bade 1902). Średnia tempera
tura wody podczas tarła waha się od 

Tarliska bolenia w rzece Göta, Szwecja (wg Berglunda 2004)
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5 to 12 ˚C (Gąsowska 1962b, Gajgalas 
1977, Zhukov 1989). Według Isaeva 
i Karpovej (1989) temperatura wody, 
przy której odbywa się tarło wynosi 
510 ˚C. W dolnym biegu Wołgi ob
serwowano tarło przy temperaturze 
wody 911 oC. Na obszarze natural
nego rozsiedlenia bolenia obserwu
je się znaczną rozpiętość temperatu
ry wody (od 4 do 28 ˚C), przy której 
ryby przystępują do tarła (Chuguno
va 1949, Troitsky 1956, Lebedev i in. 
1969, Ali 1974, Vostradovsky 1974, 
Gajgalas 1977, Vasa i Vostradovsky 
1979, Vostradovsky i Vasa 1981, Lusk 
i in. 1983, Linhart i Benesovsky 1991, 
Kouril i in. 1992, Mann 1996). Waha
nia te są odzwierciedleniem fenolo
gicznych różnic w rozrodzie poszcze
gólnych populacji oraz wynikiem ich 
adaptacji do specyficznych warun
ków środowiska.

Boleń jest rybą litofilną (Kryzha
novskiy 1948, 1949). Preferuje miej
sca w rzekach o dnie kamienistym 
lub żwirowym z szybkim przepły
wem wody (Lukin 1949, Troitskiy 
1956, Kazancheev 1963, Seleznev 
1963, Barkhanskova 1964, Mak
sunov 1964, Zhukov 1965, Havel
ka i Roud 1968). Może rozradzać się 
także w innych miejscach, jak zala
ne płycizny lub makrofity i korzenie, 
również z dala od brzegu, gdzie sub
stratem jest wodna roślinność (Sere
brov 1971, Kuznetsov 1975). W zle
wisku jeziora Vänern (Szwecja) 
zidentyfikowano 54 miejsca tarli
skowe bolenia, położone w 18 dopły
wach (Berglund 2004). W Zbiorni
ku Wołgogradzkim boleń składał 
ikrę w różnych rejonach rzeki i na 
przepływowych płyciznach. Dzię
ki możliwości wyboru tarlisk w róż

Gonady samicy bolenia ( Foto: Roman Kujawa)
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Ikra bolenia przyklejona do substratu (wg Berglunda, 2006)

Zapłodniona ikra bolenia (Foto: Roman Kujawa)
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nych miejscach boleń nie jest gatun
kiem silnie uzależnionym od wahań 
poziomu wody, jak to się obserwu
je u ryb fitofilnych. W Wołdze bo
leń składa ikrę na znacznej głębinie 
i na prądzie, na kamienistych wypły
ceniach, gdzie trą się jesiotry (Ka
zanskiy 1925, Khoroshko i Vlasenko 
1970). Część samic (16,320 % doj
rzałego stada) bolenia z Wołgi, bio
rących udział w tarle w poprzed
nim roku, nie odbywa tarła w roku 
następnym (Ali 1974). Głębokość 
wody na tarliskach wynosi zazwy
czaj od 0,2 do 2,8 m, prąd wody po
nad 1m/s (Troitskiy 1956, Bashunova 
1980, Berglund 2004, 2006). Natu
ralne tarliska bolenia zaobserwowa
no w Warcie. Zlokalizowane były 
na 508 km biegu rzeki na wysoko
ści Bartochowa, na 488 km w Mił
kowicach, w okolicy wsi Ochle, oraz 
na 206 km powyżej miasta Oborniki 
(Jaśkowski 1962).

Bardzo ważnym obszarem tarli
skowym bolenia jest delta Wołgi (Ko
blitskaya 1977). Istnieją dane, że boleń 
trze się bezpośrednio w jeziorze Bał
chasz i w zbiorniku Kapczagajskim 
(Baimbetov 1982). Tarło bolenia w rze
ce Ural odbywa się w całym dolnym 
biegu rzeki od Uralska do delty (Mi
trofanov i in. 1987). Główne tarliska 
położone są w rejonie gór Inderskich 
(Lange i in. 1975). Tarliska w rzece 
Ili w pierwszych latach po zbudowa
niu zapory Kapczagajskiej były po
niżej zapory w odległości ponad 100 
km. W kolejnych latach obszar tarlisk 
rozszerzył się w dół rzeki. Ze zbiorni
ka Kapczagajskiego boleń wędruje na 
tarło do rzek Ili i Keskelen (Baimbe
tov 1975).

Hybrydy z innymi gatunkami

Boleń może tworzyć krzyżówki z ja
ziem Leuciscus idus (Berg 1949). Ich 
obecność stwierdzono w dolnej Woł
dze, Klaźmie i Moskwie a także w ba
senie Donu (Yakovlev 1870, Gratsia
nov 1907, Kaganovskiy 1926) oraz 
w wodach białoruskich (Zhukov 
1960). Głowa i grzbiet hybrydów były 
ciemne, prawie czarne, z zielonka
wym odcieniem. Boki ciała złocisto
jasnozielone. Berg (1905) donosi tak
że o hybrydzie Aspius aspius iblioides 
i Idus oxianus z AmuDarii.

Rozwój i biologia larw

Po zapłodnieniu jaja bolenia podlega
ją intensywnym zmianom fizjologicz
nym i morfologicznym, składającym 
się na embriogenezę tego gatunku. 
W zależności od temperatury wody, 
rozwój embrionalny bolenia trwa od 6 
do 21 dni (Troitskiy 1956, Mitrofanov 
i in. 1987, Isaev i Karpova 1989, Zhukov 
1989, Kujawa i in. 1997). U bolenia wy
stępuje bruzdkowanie powierzchnio
we, tarczkowe (Kujawa 1998). W dwie 
godziny po zapłodnieniu na biegunie 
animalnym tworzy się tarczka zarod
kowa, po 6 godzinach rozpoczyna się 
segmentacja i tworzenie oczu. Po 11 
dobach pojawia się pigment w oczach 
a po 17 dobach pojawiają się zacząt
ki płetw piersiowych. Szczegółowy 
opis przebiegu embriogenezy bolenia, 
wraz z odniesieniem do wieku wyra
żonego w stopniodniach (̊ D), poda
je Kujawa (1998). Jak wynika z opisu, 
blastula drobnokomórkowa u bolenia 
jest już w pełni wykształcona po 4,6 
stopniodniach rozwoju embrionalne
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go. Po 9,4 stopniodniach rozpoczyna 
się proces gastrulacji a organogeneza 
przebiega od 26 stopniodnia rozwo
ju. Najpierw następuje zróżnicowanie 
embrionu na część głowową i ogono
wą. Potem część ogonowa w swoim 
końcowym odcinku tworzy zgrubie
nie i nieznacznie odchyla się od wo
reczka żółtkowego. Pojawia się stru
na grzbietowa oraz pierwsze somity. 
Od 43 stopniodnia rozwoju obserwu
je się powstawanie kielichów ocznych 
oraz zmianę kształtu woreczka żółt
kowego. Po 78 stopniodniach zaobser
wowano zawiązki płetw piersiowych 
u embrionów. Po 86 stopniodniach 
w oczach embrionów pojawia się pig
ment, a w plakodach słuchowych są 
już otolity. W ciele embrionów można 
zaobserwować krążenie krwi, a ser
ce pulsuje już 60 razy na minutę. Po
cząwszy od 100 stopniodnia rozwoju 
ciało embrionów zaczyna się prosto
wać. Krew ma już barwę czerwoną, 
a zarodki mają około 4450 somitów. 
W ostatnich godzinach rozwoju em
brionalnego pojawiają się zawiązki 
żuchwy i łuków skrzelowych, a także 
gruczoły wyklucia.

Wykluwające się larwy mają 7,0
7,5 mm długości (Mitrofanov i in. 
1987, Koblitskaya 1981, Kujawa 1998). 
Według Kazanskiego (1928) ich wiel
kość wynosi 4,95,9 mm. Ich głowa 
styka się z woreczkiem żółtkowym, 
ciało jest niepigmentowane. Mają 47
48 miotomów, z czego 2829 należy 
do części tułowiowej ciała (Kazanskiy 
1925). Larwy wysuwają ogon z osłony 
jajowej i za pomocą kilku energicz
nych ruchów uwalniają głowę (Ku
jawa 1998). Larwy nie mają gruczo

łów cementowych, po uwolnieniu się 
z osłon jajowych opadają na dno, cho
wając się w zacienione miejsca (Ku
jawa 1998). Mają w tym czasie nie
drożne jamę ustną, gardziel i przełyk 
(Ostaszewska i Węgiel 2002). Jelito 
w kształcie prostej rurki o niezróżni
cowanych komórkach jest usytuowane 
na woreczku żółtkowym. W dzień po 
wykluciu larwy mają woreczek żółt
kowy o masie około 0,2 mm3 (Osta
szewska 2002). W 23 dniu po wyklu
ciu ich ciało wyprostowuje się. W tym 
czasie następuje udrożnienie jelita, 
wyścielonego jednowarstwowym na
błonkiem walcowatym. W trzecim 
dniu od wyklucia pojawia się na cie
le pigmentacja, w postaci trzech linii 
wzdłuż całego ciała (Kazanskiy 1928). 
Między 35 dniem życia stwierdzono 
u larw różnicowanie się komórek wą
troby i trzustki (Ostaszewska 2002). 
Po 6 dniach od wyklucia (przy długo
ści 9,1 mm i masie 4 mg) larwy na
pełniają powietrzem pęcherz pławny 
i rozpoczynają aktywnie poszukiwać 
pokarmu (Kujawa i in. 2000). W wa
runkach naturalnych w wieku 58 dni 
mają już wypełniony pęcherz pławny 
i zresorbowany woreczek żółtkowy 
(Troitskiy 1956). W warunkach kon
trolowanych całkowitą resorbcję wo
reczka żółtkowego stwierdzono nie
co później (w 11 dobie od wyklucia) 
(Ostaszewska i Węgiel 2002). W tem
peraturze wody 15 ˚C larwy bolenia 
mogą przetrwać bez pokarmu do 14 
dni (Kujawa i in. 2000). W tempera
turze wyższej (25 ˚C) okres ten skra
ca się do 8 dni. Pierwsze zęby gar
dłowe pojawiają się po 17 dniach po 
zapłodnieniu (około 2 dni po wyklu
ciu) (Drozd 2006). Odznaki trawienia 
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Blastula drobnokomórkowa u bolenia (Foto: Roman Kujawa)

Zamknięcie blastoporu w rozwoju embrionalnym bolenia (Foto: Krzysztof Kupren)
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Organogeneza, embrion bolenia w fazie wyodrębniania się części głowowej i ogonowej 
ciała (Foto: Roman Kujawa)

Pojawienie się pigmentu w oczach embrionów bolenia (Foto: Roman Kujawa)
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Embriony bolenia tuż przed wykluciem (Foto: Roman Kujawa)

Larwy bolenia po wykluciu (Foto: Roman Kujawa)
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Dwudniowe larwy bolenia (Foto: Roman Kujawa)

Ośmiodniowe larwy bolenia (Foto: Roman Kujawa)
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Trzytygodniowe larwy bolenia (Foto: Roman Kujawa)

Osobnik bolenia w końcowej fazie rozwoju larwalnego (Foto: Roman Kujawa)
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i wchłaniania lipidów przez entero
cyty stwierdzono w 5 dobie, a białek 
w 7 dobie rozwoju larwalnego (Osta
szewska i Węgiel 2002). W miarę re
sorbowania woreczka żółtkowego 
wzrasta na ciele larw ilość gwiaździ
stych komórek pigmentowych (Ko
blitskaya 1981). Przy długości 13 mm 
mają pigmentowaną głowę oraz gór
ną część ciała. Pozostają w tym cza
sie przy dnie między kamieniami na 
tarliskach (Vladimirov 1955), lub po
dążają ku powierzchni wody porusza
jąc się po spirali w tempie 3,17,3 cm/s 
(Kazanskiy 1925). W tym czasie są pa
sywnie znoszone prądem wody w rze
ce. W wieku 510 dni (około 8,3 mm 
długości) rozpoczynają żerować na 
pokarmie zewnętrznym (Mitrofanov 
i in. 1987), kiedy mają jeszcze nie zre
sorbowany woreczek żółtkowy. Mają 
w tym czasie 4850 miotomów, z cze
go 2829 w części tułowiowej ciała 
(Kazanskiy 1928). 

Według Kazanskiego (1925) po
ruszają się w tym czasie z szybko
ścią 4,76,8 cm/s. Płetwy nieparzy
ste u larw zakładają się przy długości 
8,59,5 mm. Ich położenie jest bar
dzo podobne jak u larw jazia i płoci. 
U dwutygodniowych larw, przy dłu
gości 10,6 mm, zaczyna się wykształ
cać charakterystyczny, głęboko wcięty 
pysk (Kazanskiy 1928). Przy długo
ści około 13 mm rozpoczyna się pro
ces zakładania łusek (Kompowski 
i Neja 2003). Okres larwalny trwa 23
35 (średnio 26) dni i kończy się przy 
długości około 30 mm (Lange i in. 
1975). Kujawa i in. (2007) wyróżnia 14 
stadiów rozwojowych u larw bolenia. 
Długość stadiów rozwoju szczególnie 

embrionalnego i dwóch postembrio
nalnych zależy od temperatury, a przy 
przejściu na pokarm zewnętrzny dużą 
rolę odgrywa też czynnik pokarmo
wy (Mitrofanov i in. 1987, Kujawa i in. 
1997). Istnieje ścisła relacja między 
stadiami rozwojowymi a długością 
ryb. Larwy bolenia różnią się od larw 
innych ryb karpiowatych większymi 
rozmiarami pyska i charakterystycz
ną podwójną pigmentacją na grzbiecie 
(Spindler 1988).

Narybek bolenia jest podobny 
do uklei, różni się od niej mniejszy
mi oczami oraz wydłużonym i za
ostrzonym kształtem głowy a tak
że charakterystycznym wyrostkiem 
dolnej szczęki, wchodzącym w zagłę
bienie w szczęce górnej. Ubarwienie 
narybku jest srebrzyste, grzbiet ciała 
ciemniejszy. Długość młodocianych 
boleni złowionych w wodach Mię
dzyodrza wahała się w przedziale 
2383 mm (Kompowski i Neja 2002). 
W majusierpniu narybek opuszcza 
miejsca tarliskowe, na których po
zostawał od czasu wyklucia (Tana
siychuk i Vonokov 1959, Mitrofanov 
i in. 1987, Peterka i in. 2004). Naj
bardziej intensywny spływ larw za
chodzi przy dnie i powierzchni wody 
o zmierzchu oraz za dnia przy dnie. 
W Wołdze spływ narybku zachodzi 
od początku lipca do początku sierp
nia (Monastyrskiy 1949). Młode bo
lenie są towarzyskie, często łączą się 
ze stadami leszcza (Abramis brama) 
(Kirsipuu i Pihu 2003). Charakte
ryzują się dobrze wyrażoną reotak
sją (Mitrofanov i in. 1987). W wieku 
około 80 dni po wykluciu rozpoczy
na się proces tworzenia gonad u mło
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docianych boleni (DemskaZakęś 
i in. 1998). Proces różnicowania płci 
ma miejsce znacznie później. Oogo
nia (komórki żeńskie) pojawiają się 
w gonadach ryb około 170 dni po 
wykluciu, natomiast spermatogonia 
(komórki męskie) po 265 dniach od 
wyklucia.

Rozród w warunkach 
sztucznych

Zagrożenie gatunku w naturalnym 
środowisku w wielu krajach, wynika
jące z jego przekształceń, a także ro
snące zainteresowanie światowego 
wędkarstwa boleniem były przyczyną 
poszukiwań, zmierzających do opra
cowania technologii sztucznego rozro
du i masowej produkcji bolenia w wa
runkach kontrolowanych w Czechach 
(Smisek 1958, Vasa i Vostradovsky 
1979, Vostradovsky i Vasa 1981, Pe
cha 1986, Linhart i Benesovsky 1991, 
Kouril i in. 1992), na Węgrzech (Ru
denko 1980), w Austrii (Kainz i Gol
lmann 1981), w Finlandii (Kaukoran
ta i Pennanen 1990), a nawet w Iranie 
(Hoseini 1995).

W Polsce ograniczone próby roz
rodu i podchowu bolenia w warun
kach kontrolowanych podejmowane 
były najwcześniej przez Polski Zwią
zek Wędkarski (Jakucewicz i in. 1989, 
Jakucewicz i Jakubowski 1990) a tak
że w Rybackiej Stacji Doświadczalnej 
SGGW w òąkach Jaktorowskich (Woj
da i in. 1993, Śliwiński i in. 1995, Śli
wiński 1998).

Zdecydowany wzrost zaintereso
wania sztucznym rozrodem i pod
chowem bolenia w Polsce nastąpił 

w ostatniej dekadzie ubiegłego wie
ku (Wolnicki i Górny 1993, Kuchar
czyk i in. 1998, 1998a, Kujawa 1997a, 
b, 1998b, c, e, f, g, Wolnicki 1999, 
Wolnicki i Myszkowski 1999). Oprócz 
udoskonalenia techniki sztuczne
go rozrodu oraz podchowu materiału 
zarybieniowego bolenia opracowano 
również zasady rozrodu tego gatunku 
poza okresem tarła naturalnego (Ku
charczyk i in. 1998).

Znaczny postęp w zastosowaniu 
nowoczesnych metod biotechnologii 
rozrodu bolenia jest także rezultatem 
badań nad nasieniem Aspius aspius 
(Linhart i Billard 1992, Wojtczak i in. 
2003, Kowalski i in. 2004, Cejko i in. 
2008) i metodami jego kriokonserwa
cji (Babiak i in. 1998). 

Pozyskiwanie tarlaków

Podstawowym źródłem dla podejmo
wania sztucznego rozrodu pozostają 
nadal tarlaki, pozyskiwane ze środo
wiska naturalnego (Kujawa i Kuchar
czyk 1994b, Kujawa i in. 1997b, 2001, 
2004, Cieśla 1998). Mogą być one ło
wione bezpośrednio na tarliskach 
na kilka dni przed tarłem (Kauko
ranta i Pennanen 1990) lub podczas 
jego trwania (Jakucewicz i Jakubow
ski 1990). Do połowu ryb z większych 
zbiorników, jak rzeki lub zbiorniki za
porowe, można używać wontonów. 
Należy tak dobrać odpowiednią wiel
kość oczek, aby ryby utykały w nich 
tylko głową. Ważne jest częste spraw
dzanie sieci, nawet w nocy. Ryby po
zostawione w wontonach szybko giną 
w wyniku uduszenia oraz stresu. Tar
laki bolenia są bardzo płochliwe i pró
bują również wyskakiwać z base
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nów lub zbiorników transportowych. 
Wskazane jest w tej sytuacji dodanie 
do wody w czasie transportu niewiel
kiej ilości anestetyku (2fenoksyeta
nol, 0,1 ml/l). Dzięki takiemu zabie
gowi można je transportować po kilka 
sztuk w workach z wodą i tlenem (Ku
jawa i in. 2006). Niewłaściwe warunki 
połowu i transportu tarlaków zdecy
dowanie obniżają możliwości pozy
skania od nich produktów płciowych 
(Cieśla 1998).

Pozyskiwanie gamet

Ważnym zagadnieniem, otwiera
jącym możliwości dalszego postę
pu w sztucznym rozrodzie gatunku 
było pozytywne przetestowanie sze
regu nowych stymulatorów hormo
nalnych oraz zoptymalizowanie pro
cesu sztucznego rozrodu (Kujawa i in. 
1998d, Śliwiński 1998). Początkowo, 
podobnie jak u innych ryb karpiowa
tych, do stymulacji rozrodu bolenia 
używano karpiowej przysadki mó
zgowej, najczęściej w dwóch dawkach 
(0,406 mg/kg i 1,21,4 mg/kg masy 
tarlaka (Jakucewicz i Jakubowski 
1990, Kouril i in. 1992, Kujawa 1998, 
Jończyk i in. 2002). Kaukoranta i Pen
nanen (1990) stosowali dawki w ilości 
3 mg/kg dla samic oraz 5 mg/kg dla 
samców. Wykorzystywali także przy
sadki mózgowe leszcza w ilości 3 mg/
kg masy ciała samicy. Dozowanie sty
mulatorów odbywało się jednorazo
wo lub dwukrotnie (10 i 90 %), co 12 
godzin. Stwierdzono znaczący wpływ 
temperatury wody, w której prze
trzymywano tarlaki po hypofizacji, 
na efekt stymulacji. W temperaturze 
7 ̊ C samice dojrzały po 85 godzinach, 

w 89 ̊ C po 72 godzinach, a w 1011 ̊ C 
już po 45 godzinach. òącznie uzy
skano dojrzałość 80 % iniekowanych 
samic. Po zastosowaniu trzykrotnej 
iniekcji HCG połączonej z dwukrot
ną iniekcją przysadką mózgową uzy
skano dojrzałość 100 % samic. Kouril 
i in. (1992), badając wpływ tempera
tury wody na czas wystąpienia owu
lacji u stymulowanych samic bole
nia, stwiedzili że najkrótszy czas po 
drugiej iniekcji (36 godzin) uzyska
no w temperaturze wody 11,0 ˚C, na
tomiast najdłuższy okres (70 godzin) 
wystąpił w temperaturze 7,0 ˚C. Kuja
wa (1998), stosując podobną technikę 
stymulacji samic bolenia stwierdził, 
że czas owulacji wynosi 3036 godzin. 
Generalnie przyjmuje się, że im krót
szy czas między stymulacją a owula
cją ryb, tym lepsza jest jakość pozy
skanej ikry.

Ważnym czynnikiem, wpływa
jącym na efektywność sztucznego 
rozrodu bolenia, jest również jakość 
pozyskanego nasienia. Coraz czę
ściej stosuje się mierniki jakościo
we w postaci koncentracji i ruchli
wości plemników. Babiak i in. (1968) 
wyznaczyli koncentrację plemników 
w nasieniu bolenia, uzyskanym po 
stymulacji przy użyciu hCG, na 6,2 
mld/cm3. Po stymulacji spermacji 
Ovaprimem, koncentracja plemni
ków wyniosła 10,65 mld/cm3. W ba
daniach stwierdzono także znacz
ne wahania ruchliwości plemników 
w mleczu poszczególnych samców. 
Jak wynika z ostatnio przeprowa
dzonych badań, również rodzaj za
stosowanego preparatu hormonal
nego może determinować stopień 
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Anestezja tarlaków bolenia (Foto: Roman Kujawa)

Stymulacja hormonalna bolenia (Foto: Roman Kujawa)
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Pozyskiwanie ikry od samicy bolenia (Foto: Roman Kujawa)

Zaplemnienie ikry bolenia (Foto: Roman Kujawa)

Larwikultura.indd   152 2009-09-02   14:56:53



153

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

Dodawanie płynu rozklejającego do zapłodnionej ikry bolenia (Foto: Roman Kujawa)

Mieszanie zapłodnionej ikry bolenia (Foto: Roman Kujawa)
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dojrzałości plemników bolenia i ich 
ruchliwość (Glogowski i Cejko 2008). 
Po stymulacji samców Ovaprimem 
lub Ovopelem wykazano, że ruchli
wość ich plemników wyniosła odpo
wiednio 61,7 % (±19,4 %) oraz 40,0 % 
(±25,3 %).

Znaczącym krokiem w badaniach 
nad sztucznym rozrodem bolenia było 
określenie przydatności HCG jako 
hormonu do stymulacji tarlaków bez 
wspomagania, jak i przy udziale in
nych hormonów (Kucharczyk i in. 
1998, Kujawa i in. 1998d). Początko
wo, po zastosowaniu HCG w dawce 
2500 IU/kg, nie uzyskano pozytyw
nej reakcji bolenia w postaci owula
cji samic. W przypadku stymulacji 
samców wpływ tego hormonu oka
zał się bardzo znaczący podczas sto
sowania poza sezonem rozrodczym. 
W kolejnych eksperymentach bar
dzo dobre wyniki uzyskano przy za

stosowaniu Ovopelu, jako podstawo
wego stymulatora rozrodu (Jończyk 
i in. 2002). Podczas sztucznego rozro
du bolenia, przeprowadzanego w Sta
cji Doświadczalnej Łąki Jaktorowskie, 
w czasie I iniekcji podawano samicom 
dawkę 1/5 granulki na kg masy cia
ła, a po 12 godzinach jedną granulkę 
na kg masy ciała (II iniekcja). Stwier
dzono, że po stymulacji wycierało się 
85100 % samic. Przy zastosowaniu 
przysadki mózgowej (dawka 4 mg/kg 
masy ciała) wycierało się 50100 % sa
mic. Przegląd wyników uzyskanych 
przy stosowaniu różnych stymulato
rów hormonalnych przedstawiono 
w Tabeli 1. 

Stosując kontrolowane oddziały
wanie na proces dojrzewania tarla
ków stworzono również możliwości 
sztucznego rozrodu bolenia poza na
turalnym okresem tarła (Kucharczyk 
i in. 1998).

Tabela 1. Wyniki stosowania różnych dawek stymulatorów hormonalnych (na 1 kg masy 
ciała tarlaka) w sztucznym rozrodzie bolenia (wg Targońskiej i in. 2008) (Autorzy: 1 – Ja
kucewicz i Jakubowski 1990, 2 – Śliwiński 1998, 3 – Kucharczyk i in. 1998, 4 – Śliwiński 
2000, 5 – Żarski i in. 2008a, nd – nieokreślone, * rozród pozasezonowy)

I iniekcja II iniekcja Owulacja 
(%)

Czas
latencji 

(h)

Przeżycie do 
zaoczkowania 

(%)
Autor

0,406 mg CPH
4,0 mg CPH
0,5 mg CPH
0,5 mg CPH
0,4 mg CPH
4,0 mg CPH
0,2 granulki 

Ovopelu
2 granulki 
Ovopelu

0,5 ml Ovaprimu

1,21,4 mg CPH


3,5 mg CPH
1,5 mg CPH
1,6 mg CPH


1 granulka 

Ovopelu




nd
100
100
100
100
50

85100

63

100

48
36

1228
1228
3038

38
2650

42

47

nd
nd
nd
nd
nd
nd

5560

44,5

63,1

1
2
2
2
3*
4
4

5

5

Larwikultura.indd   154 2009-09-02   14:56:54



155

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

Zapłodnienie i inkubacja ikry

Technika przeprowadzania zapład
niania ikry bolenia jest podobna, 
jak u innych ryb reofilnych. Zna
czący wpływ na przebieg tego pro
cesu ma sposób przeprowadzenia 
odklejania ikry. Pecha (1986) oraz 
Vostradovsky i Vasa (1981) zaleca
li stosowanie do tego celu mleka. 
Przy zastosowaniu roztworu talku 
jako czynnika rozklejającego można 
uzyskać przeżywalność embrionów 
do 90 % (Kujawa 1998). Stosowanie 
klasycznego roztworu Woynarovi
cha daje przeżywalność bolenia na 
poziomie 5060 %, natomiast przy 
metodzie zmodyfikowanej wynik 
jest najniższy (Tabela 2). Jakucewicz 
i Jakubowski (1990) zalecają kla
syczną metodę Woynarovicha oraz 
roztwór talku jako najlepsze meto
dy pozbawiania kleistości ikry ryb 
rzecznych. 

Okres inkubacji ikry bolenia 
w wylęgarni zależy od temperatury 
wody, zasilającej aparaty inkubacyj
ne. Kaukoranta i Pennanen (1990), 
podają, że po 8 dniach uzyskali larwy 
bolenia z ikry, inkubowanej w tem

peraturze 916 ˚C. W temperaturach 
niższych (710 ˚C) larwy uzyskano 
po około 1624 dniach. Zbliżone wy
niki uzyskał Kujawa (1998). Okres 
inkubacji ikry w temperaturze 7 ˚C 
trwał w jego eksperymencie 33 dni 
(230 ˚D), natomiast przy 17,2 ˚C tyl
ko 7 dni (około 120 ˚D). Pecha (1986), 
podaje, że inkubacja ikry bolenia 
w temperaturze wody 1214 ˚C trwała 
120 ˚D. Według Jończyka i in. (2002), 
optymalny zakres temperatury wody 
dla inkubacji ikry bolenia wyno
si 1214 ˚C. W tych warunkach czas 
inkubacji wynosi 120168 ˚D. Inte
resujące wyniki, dotyczące manipu
lacji termiką wody podczas inkubacji 
bolenia podają Vostradovsky i Vasa 
(1981). Rozpoczęli oni inkubację ikry 
w temperaturze 7 ˚C. Po pojawieniu 
się pierwszego wyklutego embrionu 
podwyższali temperaturę wody do 
1011 ˚C na okres 10 dni, a po tym 
okresie podnieśli temperaturę wody 
do 1517 ˚C. Okazało się, że inkuba
cja ikry w takich warunkach trwała 
około 276 ˚D.

Wpływ zmiennych temperatur 
wody na inkubację ikry bolenia bada
li także Kujawa i in. (2008).

Tabela 2. Wpływ metody odklejania ikry bolenia na przeżywalność embrionów (wg Ku
jawy 1998)

Metoda odklejania Czas odklejania  
(min.)

Przeżywalność do wyklucia 
(%)

Zawiesina talku z solą 4060 7693
Metoda Woynarovicha 
klasyczna 120 5468

Metoda Woynarovicha
zmodyfikowana 60 1834

Bez odklejania  4556
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Inkubacja ikry bolenia w aparatach Weissa (Foto: Roman Kujawa)

Odbieralnik z larwami bolenia spływającymi z aparatów inkubacyjnych (Foto: Dariusz 
Kucharczyk)
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Ośmiodniowe larwy bolenia w basenie podchowowym (Foto: Roman Kujawa)
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1998)
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Tabela 3. Wpływ braku pokarmu na śmiertelność larw bolenia w różnych temperaturach 
wody (wg Kujawy 1998, zmodyfikowane)

Temperatura wody (˚C) Liczba dni bez pokarmu Śmiertelność (%)

10

112
14
16
18
20
22
24
26

0
7,0

13,0
18,5
26,5
50,5
68,5
98,0

15

112
14
16
18

0
1,5

50,5
96,0

25

16
8
10
12

0
1,5

49,5
97,5

Narybek bolenia, długość 85 mm, masa 7,7 g (Foto: Roman Kujawa)
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Metody podchowu larw

Istotne dla optymalizacji biotechnolo
gii rozrodu i podchowu bolenia było 
również dokładniejsze poznanie bio
logii wczesnych stadiów rozwojowych 
tego gatunku oraz wpływu różnych 
czynników na procesy wzrostu i roz
woju larw (Kujawa i in. 1997, 1998c, 
1998e, 1998f, 2000, 2003).

Podczas podchowu bolenia w wa
runkach kontrolowanych stosowano 
temperatury wody na poziomie 25 ˚C 
a nawet powyżej (Wolnicki i Górny 
1993). Najszybszy wzrost larw obser
wowano w temperaturach wody, wy
noszących 24 i 26 ˚C, gdzie larwy po 
15 dniach uzyskały średnią masę 86
93 mg. Najsłabszy wzrost zanotowano 
w temperaturze 22 ˚C. Z badań prze
prowadzonych przez Kujawę (1998) 
nad podchowem larw bolenia w sze
rokim zakresie temperatur od 10,5 
do 31 ˚C wynika również, że najlep
sze warunki do wzrostu miały ryby 
podchowywane w temperaturze po
wyżej 25 ˚C. W tych warunkach osią
gnęły one średnią masę powyżej 100 
mg. Ryby podchowywane w skrajnie 
niskich temperaturach charakteryzo
wały się mniejszymi wymiarami, jed
nak były na wyższym etapie rozwoju, 
w porównaniu do ryb z innych grup 
doświadczalnych.

W początkowym okresie podcho
wu bolenia wykorzystuje się głów
nie pokarm naturalny do karmienia 
larw (przede wszystkim naupliusy so
lowca). Okres karmienia jest maksy
malnie skracany, głównie z powodu 
wysokiej ceny Artemii. W czasie pod
chowu, przeprowadzonego przez Ku

jawę (1998), larwy bolenia karmione 
naupliusami przez 37 dni osiągnęły 
średnią masę 73,1 mg, a śmiertelność 
nie przekroczyła 5 %. 

Badania nad określeniem PNR 
u bolenia w różnych temperaturach 
wody (Kujawa 1998), wykazały, że lar
wy mogą przeżyć bez pokarmu przez 
8 dni w temperaturze 25 ˚C (Tab. 3). 
W temperaturach niższych (15 i 10 ̊ C) 
ryby przeżywają dłużej (odpowiednio 
14 i 20 dni).

Wraz z wprowadzeniem pasz 
sztucznych dla larw ryb, podjęto 
pierwsze testy nad wychowem larw 
bolenia przy zastosowaniu tej formy 
żywienia i uzyskano pozytywne re
zultaty (Kainz i Gollmann 1981, Kuja
wa i in. 1998d, Wolnicki i Myszkowski 
1999). Także Dąbrowski i in. (2005) 
wykazał, że larwy bolenia z powodze
niem akceptują sztuczne pasze (Per
la, Biokyowa, AgloNorse oraz ekspe
rymentalną paszę na bazie kazeiny), 
uzyskując bardzo dobry wzrost oraz 
przeżywalność ponad 70 %.

Podobnie jak w przypadku innych 
gatunków ryb reofilnych podejmowa
no również badania, zmierzające do 
optymalizacji podchowu larw bolenia 
z wykorzystaniem pokarmu natural
nego i pasz granulowanych (Kujawa 
1998, Kujawa i in. 1998). Eksperymen
talnie sprawdzono, że po 12 dniach 
można bez problemu zastąpić pokarm 
naturalny pokarmem granulowanym. 
W wyniku zastosowania takiej proce
dury po 21 dniach podchowu larwy 
bolenia uzyskały średnią masę 5560 
mg. Wyniki końcowe nie różniły się 
od tych z grupy kontrolnej, karmio
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nej wyłącznie naupliusami Artemii. 
W innym eksperymencie, podczas 
podchowu w warunkach kontrolo
wanych na pokarmie mieszanym (ży
wienie Artemią i paszą granulowaną), 
larwy uzyskały po 21 dniach śred
nią długość całkowitą 17,2 mm (Osta
szewska i Węgiel 2002). 

Niezwykle interesujące wyni
ki uzyskano badając wpływ zagęsz
czenia obsady bolenia na końco
we wyniki podchowu (Kujawa 1998). 
Okazało się, że podchów larw w za
gęszczeniu 75 szt/dm3 nie wpływa na 
pogorszenie wzrostu, a śmiertelność 
ryb kształtowała się na poziomie po
niżej 0,5 %. Biomasa ryb uzyskana 
podczas eksperymentalnego podcho
wu w takim zagęszczeniu wynosiła 
około 5 g/dm3. Nie stwierdzono rów
nież kanibalizmu wśród podchowy
wanych ryb. Podchów larw bolenia 
w tak dużych zagęszczeniach przez 
okres trzech tygodni może być jednak 
niebezpieczny, głównie ze względu 
na konieczność intensywnego natle
niania i usuwania produktów prze
miany materii oraz zanieczyszczeń 
z wody. W sytuacji awaryjnej moż
na szybko doprowadzić do utraty ca
łej obsady. Kujawa (1998) sugeruje, że 
rozsądniejszym wydaje się podcho
wywanie larw w obsadach do 50 szt/
dm3. Badania nad wpływem zagęsz
czeń na wyniki podchowu larw kon
tynuował również Żarski i in. (2008). 
Larwy bolenia karmiono naupliusami 
Artemii, przetrzymując je w czterech 
zagęszczeniach (50, 100, 150 i 200 szt/
dm3). Po 21 dniach podchowu w wo
dzie o temperaturze 15 ˚C, najszyb
sze tempo wzrostu (0,67 mm/d) uzy

skano w najmniejszym zagęszczeniu. 
Najwyższą śmiertelność (11,7 %) od
notowano w zagęszczeniu maksymal
nym (200 szt/dm3). Biorąc pod uwagę, 
że śmiertelność w pozostałych gru
pach (do 150 szt/dm3) nie przekroczy
ła 7 %, można uznać, że podchów larw 
w większych zagęszczeniach (przy za
pewnieniu odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa) jest możliwy i uza
sadniony ekonomicznie.

Przeprowadzono również udane 
próby podchowu larw bolenia w sa
dzach oświetlonych z wykorzysta
niem zooplanktonu wabionego świa
tłem w celu żywienia ryb (Kujawa i in. 
1998b, Mamcarz i in. 2001). Począt
kowy okres (4,5 tygodnia) przebiegał 
w warunkach kontrolowanych w wy
lęgarni. Podchowane larwy, o średniej 
długości 14,8 mm, obsadzono do sa
dzów oświetlonych w zagęszczeniu 
8830 sztuk na sadz. Podczas 7 tygodni 
podchowu uzyskano przeżywalność 
ryb ponad 72 %. W początkowej fazie 
podchowu larwy bolenia odżywiały 
się wrotkami, naupliusami i dorosły
mi widłonogami, a następnie wioślar
kami. Największe osobniki bolenia 
zjadały również formy imago owadów 
(Kujawa i in. 1998b). W czasie kolej
nego podchowu w sadzach oświetlo
nych (Mamcarz i in. 2001), do sadzów 
o wielkości 0,5x0,6x1,1 m i oczku 
0,6 mm obsadzono po 2500 sztuk larw 
na sadz (wielkość początkowa 8,1 mm 
i 3,1 mg). Począwszy od 36 dnia larwy 
były dokarmiane paszami granulowa
nymi Biomar i Dana Feed. Po trzech 
miesiącach podchowu ryby osiągnę
ły średnią masę 2,9 g oraz przeżywal
ność 57,5 %.
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Analizę ekonomiczną opłacalności 
podchowu larw bolenia w warunkach 
sztucznych, przy wyłącznym karmie
niu ryb naupliusami Artemii przepro
wadził Kupren i in. (2008). Wynika 
z niej, że podchów bolenia charaktery
zował się opłacalnością wyższą, w po
równaniu z jaziem. Dochód z produk
cji tego gatunku był ponad cztery razy 
wyższy, niż w przypadku jazia.

Z kolei Turkowski i in. (2008), oce
nił opłacalność podchowu larw bo
lenia, w porównaniu do innych ryb 
reofilnych, w wariancie opartym na 
żywieniu pokarmem naturalnym oraz 
paszą sztuczną. Również i w tym przy
padku podchów bolenia cechował się 
najwyższą opłacalnością, a oszacowa
ny dochód był o ponad 65 % wyższy 
w porównaniu do efektów z podcho
wu jazia i jelca.

Metody wychowu narybku

Początkowe poszukiwania polegały na 
wykorzystaniu tarlaków bolenia, wy
chowywanych i przetrzymywanych 
w warunkach stawów karpiowych, do 
przeprowadzenia rozrodu sztuczne
go lub kontrolowanego (Śliwiński i in. 
1995, Cieśla i in. 2000, Śliwiński 2005a, 
b). Równocześnie przetestowano moż
liwości wychowu narybku letniego bo
lenia w monokulturze w stawach (Ho
seini 1995), a także narybku jesiennego 
i kroczków w polikulturze z innymi 
gatunkami (Adamek i in. 1988, Wol
nicki 1999, Śliwiński 2000). Adamek 
i in. (1988), podczas podchowu bolenia 
w stawach stwierdzili, że jednomie
sięczny narybek, podchowywany przez 
150 dni, osiągnął masę 1215 g. Boleń 

odżywiał się głównie zooplanktonem 
(4068 % składu pokarmu). Owady 
i ich larwy stanowiły do 1130 % die
ty. Podczas 44 dni podchowu larw bo
lenia w stawach karpiowych Śliwiń
ski (2009) stwierdził, że początkowo 
odżywiały się one młodocianymi sta
diami Copepoda, pomimo domina
cji ilościowej wrotków w zooplankto
nie. W późniejszych etapach rozwoju 
larwalnego bolenia dominującym po
karmem były Cladocera. W czasie kil
kuletnich badań (19971999) w Łąkach 
Jaktorowskich, nad podchowem bole
nia w stawach od wylęgu do wielko
ści narybku letniego uzyskano prze
żywalności 2463 % (Śliwiński 2000). 
W przypadku wychowu od wylęgu 
do narybku jesiennego, w polikultu
rze z karpiem i jaziem, uzyskano ryby 
o masie jednostkowej 15 g przy prze
żywalności 14,115,0 %. Natomiast ob
sada narybkiem letnim przesadki II 
dała narybek o masie 1220 g/szt oraz 
przeżywalność do 40 %. Według Cie
śli i in. (2000), wychów stawowy na
rybku bolenia w polikulturze, jest naj
mniej kłopotliwym, w porównaniu do 
innych gatunków karpiowatych ryb 
reofilnych. Narybek bolenia wycho
wywany w stawach odżywia się głów
nie zooplanktonem (do 60 %), owady 
i ich larwy stanowią do 30 % pokarmu. 
Po pierwszym roku wychowu w sta
wach narybek bolenia uzyskał masę 
25 g przy przeżywalności 27,3 %, nato
miast w trzecim roku wychowu śred
nia masa ryb wyniosła 317 g (Śliwiń
ski i in. 1995). 

Stwierdzono, że boleń może być in
teresującą rybą dodatkową w produk
cji stawowej. Dotyczy to szczególnie 
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wychowu w polikulturze z karpiem, 
który jest bardziej efektywny, aniżeli 
innych gatunków ryb reofilnych (Cie
śla i in. 2000).

Problemy zdrowotne podczas 
podchowu larw i narybku

W warunkach hodowlanych młode 
bolenie mogą być atakowane przez sze
reg pasożytów (Navratil 1991). Stwier
dzono, że najczęściej są to przedsta
wiciele pierwotniaków (Ichthyobodo 
necator, Ichthyophthirius multifilis, 
Apiosoma piscicola, Epistylis lwoffi, 
Trichodina nigra) i metacerkarie przy
wry Cotylurus pileatus. Inwazje nie
których pasożytów, jak Apiosoma pi-
scicola i Trichodina nigra na skórze, 

czy Cotylurus pileatus w jamie ciała, 
są bardzo intensywne.

Transport i zarybianie

Transport materiału zarybieniowe
go bolenia odbywa się podobnie, jak 
innych reofilnych ryb karpiowatych. 
Podczas transportu materiału zarybie
niowego w workach foliowych można 
wykorzystać normy transportowe po
dane przez Berkę (1986) (Tab. 5 i 6).

Boleń jest drugim gatunkiem, po ja
ziu, mającym znaczenie w produkcji ma
teriału zarybieniowego dla rzek (Wojda 
i in. 2000). Jego udział w produkcji ma 
tendencję rosnącą. W wyniku opraco
wania skutecznych metod sztucznego 

Sadze do podchowu larw i narybku bolenia, jezioro Maróz, gospodarstwo rybackie 
Szwaderki (Foto: Dariusz Kucharczyk)

Larwikultura.indd   162 2009-09-02   14:56:57



163

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

Wnętrze sadza oświetlonego do podchowu larw i narybku bolenia (Foto: Konrad 
Turkowski)
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Wzrost larw bolenia podchowywanych w sadzach oświetlonych (wg Mamcarza i in. 
2001, zmodyfikowane)
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rozrodu i wychowu materiału zarybie
niowego bolenia podjęto w Polsce intro
dukcję tego gatunku do wielu nowych 
siedlisk w wodach naturalnych, tworząc 
nowe stada tarłowe (Kujawa i in. 2002). 
Zarybieniami objęto, między innymi, 
jezioro Kortowskie w Olsztynie oraz 

niektóre jeziora, należące do Gospodar
stwa Rybackiego w Szwaderkach.

Pozytywne rezultaty zarybień 
wskazują, że istnieje możliwość prak
tycznego odtwarzania populacji bole
nia w miejscach ich zaniku lub ogra
niczonego istnienia.

Tabela 4. Normy ilościowe wylęgu i narybku bolenia dla transportu w workach folio
wych o pojemności 50 dm3 (20 dm3 wody i 30 dm3 tlenu) (wg Berki 1986, zmodyfikowa
ne). Co 12 godzin tlen powinien być uzupełniony lub liczba ryb zredukowana o połowę.

Parametr
Temperatura wody ˚C

15 20 25
Wylęg

Czas (h) 4 8 12 24 4 8 12 24 4 8 12 24
Szt (tys.) 100 80 60 40 80 60 40 20

Narybek 23 cm
Czas (h) 8 12 24 48 8 12 24 48 8 12 24 48
Szt (tys.) 10 8 6 4 8 6 5 3

Ś
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Skumulowana śmiertelność larw bolenia, podchowywanych w różnych zagęszczeniach 
(szt/dm3) (wg Żarskiego i in. 2008, zmodyfikowane)
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Tabela 5. Normy ilościowe (kg) narybku karpiowatych dla transportu w workach folio
wych o pojemności 40 dm3 (20 dm3 wody i 20 dm3 tlenu) (wg Berki 1986). Oznaczenia: 
T – temperatura wody, M – masa indywidualna ryby.

T
(˚C)

M
(g)

Czas transportu (h)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5 5
10
20

3,8
5,0
6,0

3,8
5,0
6,0

3,8
5,0
6,0

3,8
4,9
6,0

3,8
4,1
5,6

3,6
3,6
4,8

3,2
3,2
4,4

2,8
2,8
4,0

2,7
2,7
3,6

2,4
2,4
3,4

10 1
2
5
10
20

2,0
3,0
3,8
5,0
6,0

2,0
3,0
3,8
5,0
6,0

2,0
2,9
3,8
3,8
5,2

2,0
2,3
3,0
3,0
4,2

1,9
1,9
2,5
2,5
3,5

1,6
1,6
2,2
2,2
3,0

1,4
1,4
1,9
1,9
2,6

1,2
1,2
1,6
1,6
2,4

1,1
1,1
1,5
1,5
2,2

0,9
0,9
1,4
1,4
1,9

15 0,2
0,5
1
2
5
10
20

0,6
1,3
2,0
3,0
3,8
5,0
6,0

0,6
1,3
2,0
3,0
3,8
4,6
5,1

0,6
1,3
2,0
2,3
3,3
3,3
3,7

0,6
1,3
1,8
1,8
2,6
2,6
2,9

0,6
1,1
1,5
1,5
2,1
2,1
2,4

0,6
1,0
1,2
1,2
1,8
1,8
2,1

0,6
0,88

1,1
1,1
1,6
1,6
1,8

0,6
0,77

1,0
1,0
1,4
1,4
1,6

0,6
0,68
0,89
0,89

1,2
1,2
1,4

0,6
0,62

0,8
0,8
1,1
1,1
1,2

20 0,0015
0,020,03

0,2
0,5
1
2
5
10
20

0,15
0,5
0,6
1,3
2,0
3,0
3,8
5,0
6,0

0,083
0,5
0,6
1,3
2,0
2,5
3,4
3,4
4,4

0,083
0,5
0,6
1,3
1,8
1,8
2,5
2,5
3,2

0,075
0,5
0,6
1,0
1,3
1,3
1,9
1,9
2,5

0,075
0,5
0,6

0,92
1,0
1,0
1,6
1,6
2,0


0,5
0,6

0,76
0,92
0,92

1,3
1,3
1,8


0,45

0,6
0,66
0,79
0,79

1,1
1,1
1,5


0,4

0,57
0,57
0,69
0,69

1,0
1,0
1,3


0,36
0,51
0,51
0,61
0,61
0,93
0,93

1,2


0,31
0,46
0,46
0,55
0,55
0,83
0,83

1,1
25 0,0015

0,020,03
0,2
0,5
1
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0,5
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Boleń był introdukowany w kil
ku miejscach poza terenem swego na
turalnego rozsiedlenia. W roku 1899 
rybę wprowadzono do wód w zlewi
sku rzeki Dälälven (Szwecja). Pod ko
niec XX wieku przeniknął do zlewi
ska Morza Białego (rzeka Północna 
Dźwina) (Novoselov i Studenov 2002). 
W latach 19571958 miała miejsce naj
bardziej niezwykła introdukcja tego 
gatunku w historii. Dziewięć osobni
ków bolenia, pochodzących z Morza 
Kaspijskiego wsiedlono przypadkowo 
do jeziora Bałchasz w Azji Centralnej 
(Karpevich 1975). W 1964 roku w za
chodniej części jeziora złowiono na
rybek tego gatunku, co było bezpo
średnim dowodem na udane tarło 
naturalne tych kilku osobników (Pi
vnev i in. 1972). W 1969 roku zaob
serwowano pierwszą migrację tarło
wą bolenia do rzeki Ili (Mitrofanov 
i in. 1987). Wsiedlone ryby utworzyły 
silną naturalną populację w jeziorze, 
wędrująca na tarło do rzek. W latach 

19651971 rozpoczęto eksploatację ga
tunku, odławiając 30 ton ryb. W kolej
nym okresie 19771978 roczne połowy 
bolenia w Bałchaszu osiągnęły poziom 
270330 ton. Ucieczki ryb wsiedla
nych przez wędkarzy w wodach nie
mieckich spowodowaûy, że gatunek 
rozprzestrzenia się również w wodach 
holenderskich (Simons i in. 2001). Sze
roki program reintrodukcji bolenia był 
realizowany w Finlandii od 1984 roku 
(Kaukoranta i Pennanen 1990). W jego 
wyniku gatunek, który prawie zanik
nął w Finlandii w latach 80tych ubie
głego wieku, został uratowany w wyni
ku sztucznego rozrodu i intensywnych 
zarybień. W latach 19841990 wypro
dukowano tam około 0,8 mln sztuk 
bolenia dla zarybienia wód natural
nych (Pennanen i Kaukoranta 1991). 
Znane są także próby introdukcji bole
nia do wód Chin (Walker i Yang 1999), 
Francji (Keith i Allardi 2001) i Włoch 
(Bernini i in. 2005) oraz Belgii (Ver
reycken i in. 2007).
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4.3. Brzana

Barbus barbus (Linnaeus, 1758) 

Rozsiedlenie geograficzne

Brzana występuje w Europie oraz za
chodniej Azji (Berg 1926, Cekhano
vich 1937, Oliva 1960, Bauch 1970, 
Boroń i Kotusz 2004). W Europie wy
stępuje we Francji, południowoza
chodniej Wielkiej Brytanii oraz na 
północ od Pirenejów i Alp po Nie
men i Dniepr na wschodzie. Połu
dniową granicą występowania brzany 
jest zachodnia część zlewiska Morza 
Czarnego. W Polsce brzana występuje 
w Wiśle aż do dolnego jej biegu (Star
mach 1948, Bieniarz i Epler 1972). Za
siedla Pilicę, Bzurę, Brdę, Drwęcę, 
Bug oraz Narew (Radwan i in. 2003). 
Odnotowano także jej występowanie 
w połowach prowadzonych na War
cie (Przybylski i in. 2004a) i jej dopły
wach (Kruk i in. 2006), Nysie Kłodz
kiej, Bobrze oraz Nysie Łużyckiej 
(Kruk 2004). Brzana występuje tak
że w rzekach Pojezierza Mazurskiego 
między innymi w Pasłęce i Łynie. Wy
stępuje także w Drawie, Gwdzie oraz 
Wełnie. Praktycznie spotykana jest 
w większości rzek na obszarze wystę
powania, lecz jej liczebność jest bardzo 
zróżnicowana z powodu zanieczysz
czenia oraz zabudowy hydrotechnicz
nej (Tóth 1972, Przybylski 1977, Bartel 
2000). W wielu miejscach prowadzo
ne są prace restytucyjne mające na 
celu zachowanie lokalnych populacji 
i ochronę ich przed wyginięciem (Au
gustyn 2004). Brzana jest uważana za 
gatunek wskaźnikowy jakości wód.

W wodach śródlądowych Polski 
oprócz brzany występuje jeszcze je
den gatunek z rodzaju Barbus: brzana 
karpacka – Barbus cyclolepis waleckii 
Rolik, 1970. Natomiast w Europie wy
stępuje jeszcze kilka innych gatunków 
brzany:

Brzana bałkańska (•	 Barbus plebe-
jus) – Bałkany i europejska część 
Turcji, Krym i Przedkaukazie,
Brzana południowa (•	 Barbus meri-
dionalis) – północna część półwy
spu Iberyjskiego, w południowej 
Francji oraz północnych i środko
wych Włoszech,
Brzana iberyjska (•	 Barbus comiza) 
– występuje w południowej i po
łudniowozachodniej części Pół
wyspu Iberyjskiego w dorzeczach 
Tagu, Jaramy, Gwadiany i Gwa
dalkiwiru,
Brzana albańska (•	 Barbus albani-
cus) – występuje w jeziorze Janina 
na pograniczu Albanii i północno
zachodniej Grecji oraz w dorzeczu 
rzeki Aspropotamos,
Bułat (Barbus capito) – występu•	
je w dolnym i środkowym biegu 
rzek uchodzących do morza Ka
spijskiego,
Brzana aralska (•	 Barbus brachyce-
phalus) – występuje w słonawych 
wodach jeziora Aralskiego i wpa
dających doń Amudarii i Syrdarii.

Brzana na obecne tereny wystę
powania dotarła prawdopodobnie 
ze wschodu. Ekspansja tego gatunku 
mogła przebiegać w Oligocenie. Na 
koniec brzana skolonizowała połu
dniową część Europy (Półwysep Ibe
ryjski) oraz północną Afrykę (Alma
ca 1988).

Larwikultura.indd   178 2009-09-02   14:57:00



179

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

Brzana Barbus barbus (L.) (Foto: Roman Kujawa)

Rozsiedlenie brzany Barbus barbus (L.) w Europie (wg Müllera 1983, zmodyfikowane)
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Siedlisko

Brzana zasiedla odcinki rzek o prze
pływie dużych ilości wody i umiarko
wanej temperaturze. Preferuje czyste, 
dobrze natlenione wody rzek, których 
dno jest pokryte gruboziarnistym 
piaskiem, żwirem a nawet tylko ka
mieniami. Są to najczęściej górne od
cinki czystych rzek (Berg 1926, Bauch 
1970, Brylińska 1986, Baras 1992, Ku
jawa 2005). Według Witkowskiego 
(1990), zagęszczenie i biomasa brza
ny wzrasta wraz ze wzrostem rzę
dowości rzeki. Najczęściej można ją 
spotkać w nurcie przy dnie, gdzie po
szukuje pokarmu. Szczyt aktywności 
brzany przypada najczęściej na godzi
ny poranne i po zmierzchu. W rzece 
za pokarmem przemieszcza się na od
ległość 60200 metrów (Hunt i Jones 
1974, Penaz i in. 2002). Wykonuje tak

że wędrówki tarłowe, na dystansie na
wet ponad 20 km (Ovidio i in. 2007). 
W ciągu dnia preferuje miejsca cieni
ste z wyraźnym nurtem np. pod mo
stami czy też zwalonymi drzewami 
(Pelz i Kaestle 1989). W okresie zimo
wym przebywa gromadnie na głęb
szych i spokojniejszych miejscach.

Według badań prowadzonych 
przez Rolik (1971), brzany występo
wały w dopływach Sanu wówczas, 
gdy miały one powyżej 10 m szeroko
ści przy spadku powyżej 5 ‰. Doro
słe osobniki brzany preferują miejsca 
o znacznej głębokości i szybkim nur
cie natomiast młodsze, podobnie jak 
młodzież innych gatunków ryb, wy
stępują w miejscach o płytszej wo
dzie i wolniejszym nurcie. W 1956 
roku Starmach podzielił rzeki na kil
ka krain rybnych. Tworząc ów po

Siedlisko brzany w rzece Dunajec (Foto: Roman Kujawa)
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dział, za podstawę wziął prędkość 
przepływu wody i szerokość koryta 
rzeki. I tak rzeki o szerokości kory
ta od 1 do 300 m i przy spadku tere
nu odpowiednio od 0,5 ‰ do 24 ‰ 
zostały nazwane krainą brzany. Po
wyżej jest kraina lipienia, a poniżej 
kraina leszcza. Obecnie wiele rzek, 
które niegdyś były miejscem liczne
go bytowania brzany zatraciło swój 
pierwotny charakter wskutek zanie
czyszczeń (Buhse 1975, Lelek 1978) 
oraz powstałych budowli hydrotech
nicznych, co spowodowało znacz
ne ograniczenie liczebności popula
cji brzany (Olewski 1967, Lelek 1978, 
Witkowski 1992, Danilewicz 1996, 
Lusk 1996, Lusk i in. 1998, Lojkasek 
i Lusk 2004, Przybylski i in. 2004b, 
Witkowski i in. 2007).

Siedlisko gatunku ujęte 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej

3260 – nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis (Corine 24.4).

Status gatunku 

Rozporządzenie Ministra Rolnic
twa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopa
da 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz 
warunków chowu, hodowli i połowu 
innych organizmów żyjących w wo
dzie. Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) – 
wymiar ochronny brzany – 40 cm. Na 
podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy 
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym (Dz. U. i 1999 r. Nr 66, 

Siedlisko brzany w rzece Wisła (Foto: Roman Kujawa)
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poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, 
poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarzą
dza się, co następuje: zakaz połowu 
brzany Barbus barbus (L.) – od dnia 1 
stycznia do dnia 30 czerwca. 

Gatunek potencjalnie zagrożony. 
Znajduje się na Czerwonej Liście Ga
tunków Zagrożonych. Do ochrony 
brzany obliguje ratyfikowana przez 
Polskę Dyrektywa Siedliskowa Unii 
Europejskiej (Council Directive No. 
92/43/EEC, 21 May 2002), w której 
wszystkie gatunki z rodzaju Barbus są 
zamieszczone w Załączniku 5 – „Ga
tunki Zwierząt i Roślin Wymagają
ce Regulacji i Kontroli Użytkowania” 
(Witkowski i in. 2007). 

Rozmnażanie w warunkach 
naturalnych

Dojrzałość

W warunkach naturalnych samice 
brzany osiągają dojrzałość płciową 
w czwartym a nawet piątym roku ży
cia po osiągnięciu 3035 cm długości 
całkowitej (Rolik 1971). Samce dojrze
wają wcześniej, bo już do tarła mogą 
przystępować w drugim lub trzecim 
roku życia po osiągnięciu 1517 cm 
długości całkowitej (Krupka 1986c). 
Ryby przetrzymywane od wylęgu 
w warunkach kontrolowanych osią
gają dojrzałość płciową o rok wcze
śniej w stosunku do tych, z warunków 
naturalnych (Myszkowski i in. 2000). 
Samce przetrzymywane w takich wa
runkach gotowe są do rozrodu na
wet przed upływem 24 miesiąca życia 
(Wolnicki i Myszkowski 1998, Mysz

kowski i in. 2000) a nawet przed upły
wem 18 miesiąca życia (Policar 2006). 
Brzany w okresie tarła dojrzewają bar
dzo nierównomiernie i trą się etapowo 
(tarło porcyjne). W okresie przedtar
łowym w gonadach ikrzyc znajduje się 
45 grup wielkościowych ikry, aczkol
wiek liczba ich przez cały okres tarła 
jest stała, a ikra z grupy wielkościo
wo największej nie jest wycierana jed
norazowo (Baras i Philippart 1999). 
W czasie tarła zwalniana jest tylko ta 
część ikry, która uzyskała dojrzałość 
fizjologiczną. U wytartych sztucznie 
ikrzyc po tarle pozostaje jeszcze około 
50 % liczby ikry, głównie z największej 
wielkościowo grupy (Krupka 1985b).

Dymorfizm płciowy

U brzany istnieje wyraźny dymorfizm 
płciowy. Samce będące w tym samym 
wieku co samice, są od nich znacznie 
mniejsze. Ich długość to zaledwie 2/3 
rozmiaru ciała samic (Bodareu i Tom
natik 1976, Krupka 1985a, 1986a). Sa
mice posiadają dłuższą płetwę odby
tową sięgającą nawet do nasady płetwy 
ogonowej. Stanowi ona średnio 18 %, 
a u samców 1415 % długości cia
ła (Kopiejewska 1980, 1991). W okre
sie poprzedzającym tarło u samic po
jawia się wyraźna brodawka płciowa 
o różowym zabarwieniu.

Płodność

Absolutna płodność samic brzany 
zbadana u ryb pochodzących z rze
ki Vlara w Czechach wynosiła od 
12269 do 35506 ziaren ikry (Krup
ka 1986c). Płodność względną osza
cowano na 3,68,5 tys. jaj na kilo
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Dymorfizm płciowy tarlaków brzany, mniejszy samiec, większa samica (Foto: Roman 
Kujawa)

Zróżnicowanie wielkościowe tarlaków brzany w tym samym wieku (Foto: Roman 
Kujawa)
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Kształt brodawki płciowej u samicy brzany w okresie poprzedzającym tarło (Foto: 
Roman Kujawa)
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gram masy samicy (Krupka 1988). 
Względna indywidualna płodność 
ikrzyc brzany o długości całkowitej 
3040 cm i masie 0,350,90 kg waha 
się w zakresie od 12300 do 35000 
ziaren ikry na kg masy ciała sami
cy. Natomiast płodność gospodarcza 
ryb tej wielkości to zaledwie 500
1500 ziaren ikry od jednej samicy. 
Absolutna robocza płodność samic 
o masie od 550 g do 1200 g, waha się 
od 0,9 tys. do 13,4 tys. ziaren ikry. 
Względna robocza płodność wy
żej wspomnianych samic wahała się 
w granicach 1,317,0 tys. ziaren (Ko
uril i in. 1988).

Charakterystyka ikry

Niezapłodnione oocyty brzany są 
lekko owalne, żółtawe i mają średni
cę około 2 mm. Charakteryzują się 
dużym żółtkiem i niewielką prze
strzenią perywitelarną. Po kontak
cie z wodą oocyty pęcznieją i stają 
się kuliste. Ich otoczka nie jest zbyt 
kleista i wskutek czego nie jest w sta
nie utrzymać ziarno przyklejone do 
zatopionych przedmiotów. Osiąga
ją średnicę 2,93 mm (KorwinKos
sakowski i in. 1998). Średnica zia
ren ikry brzany uzależniona jest od 
wielkości i wieku samicy. Opisywa
ne były przypadki pozyskania ikry 
brzany o średnicy 1,82,1 mm, która 
po napęcznieniu miała 2,12,4 mm 
(Krupka 1985b, c). Liczbę nienapęcz
niałych ziaren ikry w objętości jed
nego litra ten sam autor określił na 
147000, natomiast napęczniałych na 
84000. Korzystając z tabel ułatwia
jących wyliczenie ilości napęcznia
łych ziaren ikry w 1 dm3 przyjmu

je się średnio 50 tys ziaren. Średnia 
masa jednego wytartego (suchego) 
ziarna oscyluje w granicach 5,82 ± 
0,68 mg, co po przeliczeniu daje 172 
± 15 tys. ziaren ikry w 1 kg (Kouril 
i in. 1988). 

Ciekawostką jest fakt, że mięso 
i ikra brzany w okresie tarła są szkodli
we dla człowieka w przypadku spoży
cia (Seeliger 2005). Powodują one sil
ne zatrucie pokarmowe. Mięso brzany 
za sprawą skomplikowanych proce
sów biochemicznych i przemiany ma
terii, wykazuje właściwości trujące nie 
tylko w okresie tarła, ale również na 
długo przed nim. Na szczególną uwa
gę zasługuje jej ikra, która uchodzi za 
silnie trującą i ma właściwości tok
sycznohalucynogenne. Toksykolo
dzy zaobserwowali, że objawy zatru
cia mięsem brzany występują od kilku 
minut do nawet kilkudziesięciu go
dzin po jego spożyciu. Początkowym 
symptomem jest zawsze swędzenie 
w okolicach warg i języka, rozprze
strzeniające się następnie na dłonie 
i stopy. Potem obserwuje się powol
ne odrętwienie całego ciała przecho
dzące w silne bóle brzucha i wymioty. 
Zdarza się także, że na początku za
trucia występują konwulsje, skurcze 
mięśni i delirium, a dopiero potem 
ww. objawy. Pełny powrót do zdrowia 
po takim skomplikowanym zatruciu 
przebiega powoli i trwa z reguły kil
ka tygodni.

Brzana jest jedynym gatunkiem 
występującym na terenie Polski, któ
ry posiada trujące produkty płciowe 
(ikra) i dlatego w okresie tarła jest sto
sunkowo mało narażona na atak i zje
dzenie przez drapieżniki.
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Tarliska i przebieg tarła

Tarło w warunkach naturalnych od
bywa się na przełomie maja i czerw
ca, gdy temperatura wody wynosi 
1518 ˚C (Augustyn i Janik 2000). Ob
serwowano także brzany przystępują
ce do tarła w lipcu a nawet w sierpniu 
(Baras i Cherry 1990). Z reguły brzany 
trą się w ciągu dnia. Do tarła w godzi
nach nocnych dochodzi tylko wów
czas, gdy w ciągu dnia panują wysokie 
temperatury (Baras 1995a,b). Brzana 
należy do litofilnej grupy rozrodczej. 
Przed tarłem gotowe do rozrodu brza
ny płyną w górę rzek, by gromadnie 
trzeć się na płyciznach (Krupka 1986b, 
Baras 1994). Odpowiednim miejscem 
do złożenia ikry są płytkie odcinki 
rzek o dnie kamienistym lub kamieni
stożwirowym. Jednej samicy zwyk
le towarzyszy kilka samców. W Po
pradzie w latach 19971999 notowano 
proporcje samców do samic 2,42,1: 1, 
a nawet 3,1:1 (Augustyn 2002). Po od
bytym tarle z jedną samicą, samce po
szukują kolejnej, z którą przystąpią do 
rozrodu (Hancock i in. 1976). U brza
ny występuje tarło porcyjne to znaczy, 
że samica posiada w jajnikach oocy
ty w różnym stadium rozwoju (Ke
stemont i Philippart 1991, Poncin i in. 
1996, 1987) i mogą one być składane 
w miarę dojrzewania 34 razy w sezo
nie. Po złożeniu ziarna ikry opadają 
na dno i gromadzą się między kamie
niami (Kazanskiy 1925). 

Hybrydy z innymi gatunkami

Niepłodne hybrydy brzany Barbus 
barbus i Barbus meridionalis zosta
ły stwierdzone w południowej Fran

cji (Philippart i Berrebi 1990, Berrebi 
i in. 1993). Obserwacje w warunkach 
kontrolowanych pozwalają stwier
dzić, że w naturze może dochodzić do 
krzyżowania się powyższych gatun
ków i że nie istnieją żadne bariery be
hawioralne mogące blokować odbycie 
godów (Jeandarme i in. 1992, Poncin 
1994, Poncin i in. 1994). Powstałe hy
brydy charakteryzują się identycznym 
tempem wzrostu jak osobniki macie
rzyste. Występuje u nich wyraźny dy
morfizm płciowy, przejawiający się 
większymi rozmiarami samic. Mimo, 
że u samic zaobserwowano tworzenie 
oocytów, to u samców, mimo obec
ności jąder nie stwierdzono nasienia 
(Philippart i Berrebi 1990). 

Rozwój i biologia larw

Po zapłodnieniu oocyty brzany pod
legają intensywnym procesom fizjo
logicznym, powodującym w stosun
kowo krótkim czasie wyraźne zmiany 
morfologiczne. U brzany występu
je bruzdkowanie powierzchniowe, 
tarczkowe. Po około 1 godzinie roz
woju obserwuje się tworzenie prze
strzeni periwitelarnej z jednoczesnym 
wyodrębnieniem się bieguna animal
nego i części wegetatywnej (tempera
tura wody około 18 C). Przemieszcze
nie cytoplazmy na biegun animalny 
i utworzenie dwóch pierwszych bla
stomerów widoczne jest po kolejnych 
20 minutach, a po następnych 10 mi
nutach obserwuje się drugi podział 
blastodysku. Od 1,8 °D blastodysk 
posiada już wiele blastomerów (tzw. 
blastula wielkokomórkowa). Blastu
la drobnokomórkowa jest w pełni wy
kształcona w 3,6 °D rozwoju. Po 7,3 °D 
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Typowe tarliska brzany w rzece Dunajec (Foto: Roman Kujawa)
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Samica brzany na tarlisku (Foto: Roman Depowski)

Gonady samicy brzany z przejrzałymi oocytami w trakcie resorpcji (Foto: Roman 
Kujawa)
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rozwoju rozpoczyna się proces gastru
lacji polegający na skupianiu i rozpra
szaniu się blastomerów wewnętrz
nych. Warstwa okrywająca spełnia 
jedynie funkcje ochronną. Wraz z pe
ryblastem bierze udział w procesie ob
rastania kuli żółtkowej – epibolii. 

Po około 13,5 °D obserwuje się wy
raźną oś embrionu w centrum węzła 
zarodkowego. Żółtko jest w 2/3 obro
śnięte, a pierścień zarodkowy zosta
je wyniesiony ponad jego powierzch
nię. Po około 15 °D blastopor zamyka 
się i na tym etapie kończy się u brza
ny proces gastrulacji. Żółtko zostaje 
całkowicie obrośnięte przez część ani
malną. Kończy się stadium gastruli, 
a rozpoczyna organogeneza.

Organogeneza przebiega zasadni
czo od 20 °D rozwoju. Następuje zróż
nicowanie embrionu na część głowową 
i ogonową. Następnie część ogonowa 
w końcowym odcinku tworzy zgru
bienie i nieznacznie odchyla się od wo
reczka żółtkowego. Pojawia się stru
na grzbietowa, oraz pierwsze somity. 
Embrion otacza pęcherzyk żółtkowy. 
Widoczne są pierwsze skurcze somi
tów. Od 33 °D rozwoju embrionalnego 
u brzany obserwuje się powstawanie 
kielichów ocznych. Natomiast w tuło
wiowej części ciała zarodka widoczna 
jest zmiana kształtu pęcherzyka żółt
kowego. Ogonowa część ciała rozwija 
się z pewnym opóźnieniem w stosun
ku do rozwoju przedniej części ciała. 
Po 60 °D widoczne są zawiązki płetw 
piersiowych.

Po 65 °D w kielichach ocznych wi
doczne stają się soczewki. Zarodek 
wykazuje aktywność ruchową, w po

staci rytmicznych uderzeń ogona. 
W plakodzie słuchowej są już otoli
ty. Między okiem a pęcherzykiem słu
chowym, na górnej powierzchni pę
cherzyka żółtkowego obserwuje się 
serce, które w tym momencie rozwo
ju już pulsuje około 60 razy na minu
tę. W pierwotnym krwiobiegu oprócz 
skurczów serca, można również zaob
serwować krążenie bezbarwnej krwi 
w części grzbietowej zarodka i przez 
woreczek żółtkowy. 

Od 78 °D ciało zarodka usiłuje się 
prostować. W tułowiu widoczne sta
ją się segmentalne naczynia krwio
nośne, które jeszcze nie wniknęły do 
grzbietowej części fałdu płetwowego. 
Tętnica główna grzbietowa dociera 
do 2/3 ogona, a krew ma już barwę 
czerwoną, co świadczy o pojawieniu 
się hemoglobiny. Ciało zarodka ma 
około 4450 somitów, a na jego po
wierzchni nadal brak jest melanofo
rów. W ostatnich godzinach rozwoju 
zarodkowego pojawiają się zawiązki 
żuchwy i łuków skrzelowych. Rów
nocześnie zauważa się gruczoły wy
klucia na głowie. Nadtrawiają one 
osłonkę jajową, która pękając uwal
nia ogon ryby. Głowa i część worecz
ka żółtkowego jeszcze przez jakiś 
czas tkwi w osłonce. Woreczek żółt
kowy ma postać wydłużonego pę
cherzyka z gruszkowatym uwypu
kleniem w części przygłowowej. Brak 
jest gruczołów przyklejania. Gło
wa jest lekko przygięta do worecz
ka żółtkowego. W tęczówce oka brak 
jest pigmentu. Przy średniej tem
peraturze inkubacji 18 ˚C wyklucie 
brzany następuje po 6 dniach 12 go
dzinach, czyli rozwój wewnątrz jaja 

Larwikultura.indd   189 2009-09-02   14:57:06



190

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

trwał 117 °D. W zależności od tem
peratury wody, w której przebiega 
rozwój zarodkowy okres ten może 
się przedłużyć, lub skrócić.

Larwy brzany po wykluciu cha
rakteryzują się brakiem pigmen
tu w oczach i dużą masą około 7 mg 
przy długości 9 mm. Czas rozwoju 
embrionalnego od zapłodnienia do 
wyklucia wynosi 194 godziny w wo
dzie o temperaturze 16 ˚C, 131,7 go
dzin w 18 ˚C i 91 godzin w 20,5 ˚C 
(Penaz 1973). Przeprowadzone w wa
runkach kontrolowanych (tempera
tura wody 25 ˚C) obserwacje rozwoju 
larwalnego brzany pozwalają stwier
dzić, że już 2 dnia od wyklucia larwy 
posiadają pigment w oczach (Krupka 
1988, Wolnicki i KorwinKossakow
ski 1995). W ciągu kolejnych dni lar
wa resorbuje zapasy dużego woreczka 
żółtowego. Kształt woreczka żółtko
wego ulega zmianie, staje się szczu
plejszy i bardziej podłużny. Następ
nie pojawia się pigmentacja na ciele 
(ciemny pasek wzdłuż struny grzbie
towej) i zanika żółte zabarwienie 
larw (Spindler 1988). Po zresorbo
waniu większej części woreczka żółt
kowego larwy rozpoczynają pływać 
i napełniają pęcherz pławny powie
trzem. Mają one wówczas 1112 mm 
(Kujawa 2004). W okresie larwal
nym wymiana gazowa odbywa się 
przez skórę, a szczególnie przez do
brze unaczyniony woreczek żółtko
wy (Dąbrowski i Szpilewski 1977). 
W początkowym okresie życia larwy 
brzany posiadają duży gruszkowa
ty pozbawiony pigmentacji woreczek 
żółtkowy oraz niezróżnicowany fałd 
embrionalny. W miarę resorbowania 

woreczka żółtkowego zaczynają po
jawiać się gwiaździste komórki pig
mentowe (Koblitskaya 1966, 1981). 
Po wykluciu wylęg chowa się w miej
sca zacienione między kamieniami. 
Wyklute larwy pozostają tam jeszcze 
do momentu zresorbowania większej 
części woreczka żółtkowego (Kry
zhanovskiy 1949). Dopiero po pew
nym czasie, uzależnionym od tempe
ratury wody, po napełnieniu tylniej 
komory pęcherza pławnego powie
trzem, zaczynają pływać w poszuki
waniu pokarmu. Okres takiej aktyw
ności wynosi od 6 do 8 dni, w wodzie 
o temperaturze odpowiednio 25 ˚C 
i 20 ˚C. W warunkach naturalnych 
okres ten, w zależności od tempera
tury wody, wynosi zwykle 1119 dni 
(Penaz 1973).

Z chwilą rozpoczęcia aktywne
go pływania wylęg zaczyna odży
wiać się pokarmem egzogennym. 
Fałd embrionalny jest już zróżnico
wany, traci ciągłość w miejscu otwo
ru odbytowego. Można wtedy wyróż
nić za i przedodbytową część fałdu 
embrionalnego. Pojawia się zawią
zek płetwy grzbietowej. Od tego mo
mentu rozpoczyna się proces zmiany 
kształtu głowy, prowadzący do wy
kształcenia się dolnego otworu gę
bowego oraz pojawiają się zawiązki 
płetw grzbietowej i odbytowej, w po
staci uwypuklenia w fałdzie embrio
nalnym, a struna grzbietowa w części 
ogonowej wygięta jest do góry. Płe
twa ogonowa rozwija się z dużym wy
przedzeniem w stosunku do innych 
płetw. Trzytygodniowa larwa brzany 
posiada już napełnioną II komorę pę
cherza pławnego, która jest doskona
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Blastula brzany na etapie 16 komórek (średnica 2,8 mm) (Foto: Roman Kujawa)

Blastula wielkokomórkowa u brzany (Foto: Roman Kujawa)
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Etap obrastania w ikrze brzany (u góry ½ epibolii, poniżej 2/3 epibolii) (Foto: Roman 
Kujawa)
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Organogeneza u brzany. Dobrze widoczne miomery oraz część ogonowa i głowowa za
rodka (Foto: Roman Kujawa)

Embriony brzany tuż przed wykluciem (Foto: Roman Kujawa)
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Deformacje embrionów brzany (u góry osobnik normalny) (Foto: Roman Kujawa

Larwa brzany bezpośrednio po wykluciu (Foto: Roman Kujawa)
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Jednodniowe larwy brzany (długość 9,4 mm) (Foto: Roman Kujawa)

Dwudniowe larwy brzany (długość 10,6 mm) (Foto: Roman Kujawa)
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Pigmentacja głowy u larwy brzany (Foto: Roman Kujawa) 

Larwy brzany w momencie napełniania pęcherza pławnego powietrzem (Foto: Roman 
Kujawa)

Larwy brzany w momencie zakończenia pigmentacji oka (długość 11,6 mm) (Foto: Ro
man Kujawa)
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Żerujące larwy brzany (długość 12,8 mm) (Foto: Roman Kujawa)

Larwy brzany z napełnioną drugą komorą pęcherza pławnego (Foto: Roman Kujawa)
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le widoczna przez powłoki ciała. Płe
twa ogonowa posiada duże wcięcie. 
Następnie pojawiają się promienie 
w płetwach grzbietowej i odbytowej 
oraz w płetwach piersiowych. W płe

twie ogonowej promienie są już na 
całej długości. Pojawiają się zawiązki 
płetw brzusznych równe wysokości 
fałdu embrionalnego, który występu
je jeszcze jedynie na brzusznej stro

Tabela 1. Optymalne warunki inkubacji ikry oraz charakterystyka larw brzany (średnia 
± SD)

Parametr Wartość
Temperatura wody podczas inkubacji ikry (˚C) 16,018,0
Czas inkubacji (dni) 7
Długość larw (longitudo totalis) po wykluciu 
(mm) 9,5 ± 0,2 

Temperatura wody podczas resorpcji woreczka 
żółtkowego (˚C) 18,0 ± 0,5

Czas resorpcji woreczka żółtkowego (dni) 7
Długość larw (longitudo totalis) rozpoczynających 
żerowanie (mm) 11,3 ± 0,3 

Tabela 2. Wybrane etapy rozwoju larwalnego brzany w wodzie o temperaturze 25 ˚C 
(Wolnicki i KorwinKossakowski 1995) 

Wiek 
(dni)

Długość 
(mm)

Masa 
(mg)

Cechy

Larwy tuż po 
wykluciu

0 89 77,5 Brak pigmentu w oczach

W trakcie 
resorpcji 
woreczka 
żółtkowego

2 Widoczny zarys szczęki dolnej, pigment 
w oczach, serce z czerwoną krwią

34 Wydłużanie się głowy, rozwój oczu 
i żuchwy, wzrost liczby melanoforów 

5 Spłaszczenie czołowej części głowy, 
część napełnia tylnią komorę pęcherza 
pławnego powietrzem

6 11 10 Intensywnie żerujące
9 14 15
10 Brak woreczka żółtkowego, napełnione 

powietrzem dwie komory pęcherza 
pławnego

21 21 90 Przypominają kształem osobniki 
dorosłe
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nie ciała i kończy się przed otworem 
odbytowym. Następnie pojawiają się 
promienie w płetwach brzusznych, 
a fałd embrionalny zredukowany 
jest do niewielkiego odcinka pomię
dzy płetwami brzusznymi a otworem 
odbytowym. W tym czasie larwy są 
już częściowo ułuszczone i posiada
ją linię naboczną w części ogonowej. 
W kolejnych dniach przebiega dal
szy rozwój i wzrost okrywy łuskowej 
(Sire i Arnulf 1990) i linii nabocznej 
a także układu kostnego (Vandewal
le i in. 1992).

Larwy brzany, podobnie jak in
nych karpiowatych ryb reofilnych, 
mają tendencję do spływania z tarlisk 
z prądem wody (Wintersberger 1996, 
Bischoff i Freyhof 1999, Copp i in. 
1994, 2002).

Trzycentymetrowe larwy brza
ny posiadają już pełną okrywę łusko
wą i linię naboczną na całym ciele. 
Posiadają 45 twardych i 79 mięk
kich promieni w płetwie grzbietowej, 
oraz 3 twarde i 5 miękkich promieni 
w płetwie odbytowej. Wzdłuż linii na
bocznej znajduje się od 56 do 64 łu
sek. Przypominają osobniki dorosłe, 
a charakterystyczny dolny pysk z wą
sikami odróżnia je od narybku innych 
gatunków ryb.

Rozród w warunkach 
sztucznych

Pierwsze próby sztucznego rozro
du brzany były podejmowane we 
Włoszech już w 1922 roku (Krupka 
1985b). Stosunkowo wcześnie prze
prowadzono także sztuczne tar
ło brzany w Rumunii (Gyurko i in. 

1957) i w Czechach (Podubsky i Stre
donsky 1967). Sztuczne tarło brzan 
odłowionych po spontanicznej owu
lacji na tarliskach opisują Penaz 
(1973), Vinklarcik (1977), Bodareu 
(1977) i Krupka (1978, 1981, 1985b). 
Próby rozrodu i podchowu brzany 
kontynuowano w Czechach (Dvorak 
1982, Fiala i Spurny 1999, 2001) oraz 
w Niemczech (Schmidt 1982). Sze
rokie badania nad poznaniem róż
nych aspektów zachowania tarłowe
go oraz rozrodu brzan w warunkach 
sztucznych (w tym również hybrydy
zacji) podejmowano w Belgii (Gou
gnard i in. 1987, Poncin 1988, 1993, 
Philippart i in. 1989, Philippart i Ber
rebi 1990, Poncin i Castelli 1990, Je
andarme i in. 1992, Leonard i Pon
cin 1993, Poncin i in. 1994). Od 1982 
roku istnieje w tym kraju program 
kontrolowanego wychowu brzany 
do zarybiania wód (Philippart i in. 
1989). W Austrii opracowano proce
durę kriokonserwacji nasienia brza
ny (Lahnsteiner i in. 2000).

W Polsce pierwsze próby sztucz
nego rozrodu brzany przeprowadzo
no w latach 60tych ubiegłego stulecia 
(Nowak 1964, 1968), a próby podcho
wu narybku podejmował w 1970 roku 
łódzki okręg PZW (C. Grudniew
ski, dane niepublikowane). W ostat
niej dekadzie ubiegłego wieku nastą
pił wzrost zainteresowania rozrodem 
sztucznym i podchowem brzany, po
dobnie jak innych ryb reofilnych 
(Wolnicki 1997, Kujawa i in. 1998). 
Badania nad techniką sztucznego roz
rodu zostały poszerzone o nowocze
sne elementy analizy nasienia tego ga
tunku (Cejko i in. 2008).
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Pozyskiwanie tarlaków

Najczęściej do rozrodu tarlaki brzany 
pozyskuje się bezpośrednio ze śro
dowiska naturalnego. Mogą to być 
ryby łowione na tarliskach w trak
cie tarła (Jaskowski 1962, Jakubow
ski i Jakucewicz 1986) lub parę dni 
przed tarłem. Możliwe jest także gro
madzenie ryb z rzek przez cały rok 
i przetrzymywanie ich w warun
kach kontrolowanych (stawy, baseny 
tarlakowe) (Kujawa i in. 1999). Naj
większym problemem przy tej meto
dzie jest jednak mała przeżywalność 
tarlaków, prawdopodobnie wskutek 
stresu i uszkodzeń ciała, jakich ryby 
doznają podczas połowów. Ostatnio 
coraz częściej czynione są próby wy
chowu tarlaków od wylęgu w warun
kach kontrolowanych (Philippart i in. 
1987, 1989, Wolnicki i Myszkowski 
1998, Cieśla i in. 2000b, Myszkowski 
i in. 2000, Wolnicki 2000, Kamiński 
i in. 2002, Wolnicki i in. 2002, policar 
i in. 2006) lub w stawach karpiowych 
(Wojda i in. 1993). Od tarlaków brza
ny odłowionych na tarlisku pozy
skuje się na miejscu produkty płcio
we, a do wylęgarni przewozi się ikrę 
i mlecz „na sucho” (Jakubowski i Ja
kucewicz 1986). Zaletą takiego spo
sobu postępowania jest fakt, że ryby 
po tarle natychmiast wracają do rze
ki, dzięki czemu nie zostaje zmniej
szona liczebność lokalnych populacji. 
Jedyną wadą w/w metody jest uzależ
nienie się od warunków klimatycz
nych w danym roku. 

Drugą bardzo podobną metodą 
jest odłów z rzek ryb dojrzałych i go
towych do rozrodu na 23 dni przed 
tarłem naturalnym. Po odłowie ryby 

są przewożone do wylęgarni, gdzie 
po zastosowaniu stymulacji hormo
nalnej pozyskuje się od nich produkty 
płciowe (Kouril i in. 1988, Cieśla i in. 
2000a). Transport tarlaków powinien 
odbywać się w wodzie z niewielkim 
dodatkiem anestetyku 2fenoksyeta
nolu w stężeniu 0,10,2 cm3/dm3 (Ku
jawa i Kucharczyk 1994).

Kolejnym sposobem pozyskiwania 
tarlaków z rzek jest ich odłów w ciągu 
całego roku, a następnie przetrzymy
wanie w warunkach kontrolowanych. 
Mogą to być niewielkie stawy lub base
ny w wylęgarni (Labatzki i Fuhrmann 
1992, Kujawa i in. 1999). Metoda ta po
zwala na zgromadzenie w ciągu roku 
nawet dość licznego stada podstawo
wego. Najlepsze efekty osiąga się odła
wiając tarlaki w okresie wiosennym. 
Mimo wszystko, wskutek zmiany śro
dowiska oraz odniesionych uszko
dzeń ciała w czasie połowów, straty 
wśród tarlaków mogą przewyższać na
wet 50 % podczas rocznego przetrzy
mywania. Większość śnięć przypada 
na pierwsze tygodnie po odłowieniu 
ryb z ich naturalnego środowiska. 
Przyczyną takiego stanu są nie tylko 
uszkodzenia ciała (przez zastosowane 
narzędzia połowowe), ale i stres (Ku
jawa i in. 2006). W praktyce oznacza 
to konieczność niemal corocznego po
wtarzania odłowów i uszczuplania na
turalnego stada tarłowego. 

Inną metodą, ostatnio dość czę
sto stosowaną jest wychów stada pod
stawowego od wylęgu w warunkach 
sztucznych (Poncin i in. 1987, Philip
part i in. 1989, Wolnicki i Myszkow
ski 1998). Do niewątpliwych zalet 
tej metody należy zaliczyć całkowite 
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Pozyskiwanie tarlaków brzany z rzeki San (Foto: Roman Depowski)
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Odłowione tarlaki (Foto: Roman Kujawa)

Przeglądanie tarlaków brzany w terenie (Foto: Roman Kujawa)
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Brzany odłowione w rzece San (Foto: Roman Depowski)

Brzana odłowiona w rzece Dunajec (Foto: Leszek Augustyn)
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uniezależnienie „bazy tarlakowej” od 
naturalnej rekrutacji, możliwość ste
rowania rozrodem (np. poprzez mani
pulacje temperaturą i długością dnia 
świetlnego) i przeprowadzania tar
ła poza okresem naturalnego rozro
du czy nawet kilkukrotnie w ciągu 
jednego roku (Poncin 1991). Wadą ta
kiej metody jest jednak konieczność 
wykorzystywania kosztownych roz
wiązań (układów zamkniętych) (Ku
jawa i in. 1999). Problemy może spra
wiać także karmienie ryb. Jak wynika 
z badań Vorlickowej i in. (2006), sa
mice brzany karmione wyłącznie pa
szą sztuczną nie osiągnęły IV stadium 
rozwojowego gonad. Karmienie może 
również wpływać na jakość pozyski
wanego nasienia (Alavi i in. 2007).

Pewną modyfikacją tej metody jest 
wychów stada podstawowego od wy
lęgu w stawach karpiowych (Wojda 
i in. 1993). Przy zastosowaniu tej me
tody ryby od najwcześniejszych sta
diów rozwojowych rosną w stawie, 
w warunkach zbliżonych do natural
nych. Ponadto przyzwyczajone są do 
manipulacji (odłowy) i w pewnym 
sensie do kontaktu z człowiekiem, co 
znacznie ułatwia pracę w wylęgar
ni i zmniejsza ich podatność na stres. 
Niewątpliwą niedogodnością tej me
tody jest konieczność posiadania sta
wów karpiowych, ich zabezpieczenie 
przed kłusownikami i zwierzętami 
polującymi na ryby. Ponadto w takich 
warunkach na osiągnięcie dojrzało
ści płciowej przez ryby trzeba czekać 
około 5 lat.

Tarlaki brzany podobnie jak innych 
reofilnych ryb karpiowatych pozysku
je się najczęściej ze środowiska natu

ralnego przy pomocy zestawu do elek
trycznych połowów ryb (Nowak 1976, 
Penczak 1973). Połowy takie mogą 
odbywać się jednak w ciekach o nie
wielkiej głębokości i wolnym nurcie. 
W większych ciekach prowadzi się po
łowy kombinowane tzn. poniżej i po
wyżej miejsca połowu zestawem do 
elektrycznych połowów ryb ustawia się 
sieci stawne (wontony). W pobliżu won
tonów gromadzą się ryby, które zostały 
spłoszone przez prąd. Do połowu tar
laków brzany w dużych rzekach moż
na używać spławnic oraz wontonów. 
Są to siatki skrzelowe, w których ryby 
pozostają zaczepione o pokrywy skrze
lowe. Stosując powyższy sprzęt należy 
pamiętać o częstym sprawdzaniu sieci 
i delikatnym wyjmowaniu ryb. W celu 
bezpiecznego oswobodzenia ryby ko
niecznością staje się nawet przecinanie 
oczek tkaniny sieciowej. Oswobodzone 
w ten sposób ryby nie utracą łusek. 

Pozyskiwanie gamet

Pozyskiwanie produktów płciowych 
od tarlaków karpiowatych ryb reofil
nych może odbywać się na kilka spo
sobów. Pierwszym z nich jest pozy
skanie ikry i nasienia w terenie od 
tarlaków bezpośrednio odłowionych 
z rzeki. Warto pamiętać, iż w przy
padku karpiowatych ryb reofilnych 
na tarliska jako pierwsze przypływa
ją samce, gdzie oczekują samic. Na
tomiast samice po przypłynięciu na 
miejsce tarła zrzucają ikrę i odpływa
ją. Ikrę po pozyskaniu można prze
wozić na sucho. Jednak sposób ten 
uzależniony jest od czasu transportu 
i temperatury. W przypadku długiego 
czasu przewozu, należy ikrę zapłod
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nić, pozbawić kleistości i umieścić 
na czas transportu w naczyniu wy
pełnionym po brzegi wodą. Usunię
cie tzw. poduszki powietrznej uchroni 
ikrę przed wstrząsami. Po transporcie 
należy sprawdzić temperaturę wody, 
przepłukać ikrę i umieścić w słojach 
wylęgarniczych. Istnieje także moż
liwość inkubacji ikry w terenowych, 
objazdowych wylęgarniach (Łuczyń
ski 1988), czy też bezpośrednio w ko
rycie rzeki, w odpowiednio do tego 
celu przystosowanych aparatach wy
lęgowych (Jakubowski 1986). 

Tarlaki brzany po odłowieniu 
ze środowiska naturalnego należy prze
transportować do hali wylęgarniczo
podchowowej i umieścić w basenach 
o pojemności 1000 dm3 (Kujawa i in. 
1999). Wszelkie zabiegi z tarlakami po
winny być poprzedzone ich anestezją 

np. w roztworze 2fenoksyetanolu (0,5 
cm3/dm3). Ikrę i mlecz pozyskuje się 
najczęściej po uprzednim zastosowa
niu stymulacji hormonalnych (Schmidt 
1982, Krupka 1985b, Kouril i in. 1988, 
Poncin 1988, Kozłowski 1994, Kouril 
i in. 2006, 2007). Pozyskanie produk
tów płciowych powinno nastąpić po 
ustaleniu dojrzałości ikry w gonadzie 
(pobranej przeżyciowo).

Przed zastosowaniem hypofiza
cji należy pobrać oocyty przy pomocy 
katetera metodą opisaną przez Yaro
na (1995), a zmodyfikowaną przez Ku
jawę i Kucharczyka (1996). Następnie 
oocyty prześwietla się w płynie Ser
ra w celu określenia ich stopnia doj
rzałości. Ikrzyce hypofizuje się, gdy 
oocyty są w IIIIV stadium dojrzało
ści (Brzuska i Bieniarz 1977, Bieniarz 
i in. 1979). 

Usypianie tarlaków brzany w roztworze anestetyku (Foto: Roman Kujawa)
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W celu wywołania owulacji u sa
mic brzany stosuje się homogenat kar
piowej przysadki mózgowej (CPE – 
carp pituitary extract – Argent, USA) 
lub preparat zawierający aktywny 
analog GnRH i metaklopramid (Ovo
pel – Unitrade, Węgry) (Jończyk i in. 
2002). W jednej granulce Ovope
lu (o średniej masie 25 mg) znajdu
je się 1820 µg analogu GnRH i 810 
mg metaklopramidu (Horvath i in. 
1997). Przed zastosowaniem przysa
dek mózgowych lub Ovopelu należy 
je homogenizować w 0,9 % roztwo
rze NaCl. Iniekcje ekstraktu z przysa
dek lub Ovopelu stosuje się najczęściej 
w dwóch dawkach. Podawane są one 
dootrzewnowo pod płetwę brzuszną. 
Pierwsza iniekcja (stymulująca) sta
nowi 0,10,2 całej dawki hormonu. Po 
12 lub 24 godzinach należy zastoso
wać iniekcję wyzwalającą. Ovopel sto

suje się w dawce 0,2 i 1 granulki na kg 
masy ciała tarlaka (Kouril i in. 1988, 
Barth i in. 1997, Cieśla i in. 2000a). 
Pierwsza dawka przysadki mózgowej 
karpia wynosi 0,4 mg/kg masy ciała 
ryby, a druga – podana po 1224 go
dzinach – 1,6 mg/kg (Jakucewicz i in. 
1989, Jakucewicz i Jakubowski 1990). 
Samce i samice powinny otrzymywać 
takie same dawki hormonów. Prakty
kowana jest też metoda rozrodu brza
ny, w której samce nie są iniekowane 
(Śliwiński 1996). Wolnicki i Myszkow
ski w 1998 przeprowadzili stymulację 
rozrodu brzany za pomocą homoge
natu przysadki mózgowej karpia i wę
gierskiego preparatu Ovopel. Hypofi
zacja ryb była dwukrotna w odstępie 
12 godzin. Pierwsza dawka przysad
ki wynosiła 0,5 mg/kg masy samicy, 
a druga – 4,0 mg/kg. W przypadku 
Ovopelu – pierwsza iniekcja wynosi

Ważenie tarlaków brzany (Foto: Roman Kujawa)
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Iniekcja hormonalna tarlaków brzany (Foto: Roman Kujawa)

Pozyskiwanie ikry od samicy brzany (Foto: Roman Kujawa)
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Pozyskiwanie nasienia od samca brzany (Foto: Roman Kujawa)

Zaplemnienie ikry brzany (Foto: Roman Kujawa)
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ła 0,2 granulki na kg masy ciała sami
cy, druga – 1 granulkę na kg.

Po iniekcji stymulującej tempera
tura wody w basenach powinna zo
stać podwyższona o 23 ˚C. W okresie 
pomiędzy 18 a 24 godziną od iniekcji 
wyzwalającej należy sprawdzać sami
ce w celu określenia postępów owu
lacji. Manipulując odpowiednio tem
peraturą wody i czasem oświetlenia 
można doprowadzić do tarła sponta
nicznego brzany w warunkach kontro 
lowanych (Poncin i in. 1987). Wydłu
żanie czasu oświetlenia działa stymu
lująco na samice brzany (Poncin i in. 
1987, Poncin 1989, 1992). 

Pozyskanie nasienia od mleczaków 
brzany nie sprawia żadnych trudności 
(Krupka 1985b). Od samców o masie 
ciała 1 kg można pozyskać 0,51,5 cm3 
nasienia. Według tego samego autora 
do zapłodnienia 1 kg ikry wystarczy 
5 ml nasienia. Z badań Glogowskie
go i Cejko (2008) wynika, że koncen
tracja plemników w nasieniu brzany, 
uzyskanym od samców bez stymulacji 
hormonalnej wyniosła średnio 15,71 
mld/cm3. Od trzech grup samców, sty
mulowanych Ovopelem, Ovaprimem 
lub hCG pozyskano mlecz, w któ
rym koncentracja plemników wynosi
ła odpowiednio 13,18 mld/cm3, 11,24 
mld/cm3 oraz 13,10 mld/cm3. Średnią 
ruchliwość plemników w mleczu sam
ców nie stymulowanych hormonal
nie oznaczono na 61,5 %. W mleczu 
samców, stymulowanych Ovopelem, 
Ovaprimem lub hCG średni odse
tek ruchliwych plemników był istot
nie wyższy i wynosił odpowiednio 
68,2 %, 76,4 % oraz 74,5 %. Jednocze
śnie stwierdzono, że u ryb stymulo

wanych mniejszy był zakres zmienno
ści tego parametru.

Zapłodnienie i inkubacja ikry

Po pozyskaniu produktów płciowych 
od samic, pobiera się nasienie od sam
ców. Nasienie od samców pobiera się 
przy użyciu strzykawki, metodą opi
saną przez Billarda i Marcela (1980). 
Ikrę pobraną od kilku samic zapład
nia się nasieniem pochodzącym od 
trzech samców. Po zmieszaniu gamet 
i dolaniu wody całość należy pozo
stawić na okres około 1 minuty. Ikra 
brzany nie wymaga rozklejania i po 
zapłodnieniu w wodzie należy ją tyl
ko wielokrotnie przepłukać wodą (Śli
wiński 1996). Po kilku płukaniach, 
ikrę należy umieścić w słojach Weissa 
(Nowak 1968, Śliwiński 1996) lub in
nych aparatach wylęgowych (Wajdo
wicz 1976ab). W jednym siedmiolitro
wym słoju Weissa należy inkubować 
nie więcej niż 1,5 dm3 napęczniałej 
ikry. Przepływ wody w słoju powinien 
być tak uregulowany, aby lekko mie
szał całą zawartość ikry w słoju (oko
ło 1,5 dm3/min).

Kolejnym bardzo ważnym etapem, 
wieńczącym inkubację ikry jest wyklu
wanie się larw. Po wykluciu larwy nie 
spływają wraz z wodą z aparatów wy
lęgarniczych, lecz płyną pod prąd. Je
dyną jak dotąd skuteczną metodą wy
kluwania larw jest rozłożenie cienkiej 
warstwy ikry na ramkach wylęgarni
czych w basenach podchowowych. Jest 
to metoda bardzo skuteczna i możliwa 
do zastosowania na dużą skalę. Wy
klute larwy pozostają w odbieralniku 
do momentu zresorbowania większej 
części woreczka żółtkowego.
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Optimum termiczne dla rozwo
ju embrionów mieści się w zakre
sie od 16 do 21 ˚C (Herzig i Winkler 
1985). Jakucewicz i Jakubowski (1990) 
za optymalną temperaturę dla inku
bacji uważają temperaturę wody 19
20 ˚C. Według Jończyka i in. (2002) 
jest to zakres 1618 ˚C. W tych wa
runkach czas inkubacji wynosi 112
126 ˚D. Według Elliota (1981) tempe
ratura wody powyżej 20 ˚C jest letalna 
dla jaj brzany. U części larw obserwu
je się deformacje ciała, polegające na 
zniekształceniu czaszki i kręgosłu
pa, skrzywieniach bocznych czaszki, 
zaniku lub zawinięciu kości wieczek 
skrzelowych lub ślepocie w wyniku 
zarośnięcia gałki ocznej (Kujawa i in. 
2001). Deformacje te są najczęściej 
efektem przedwczesnego wyklucia.

Metody podchowu larw

Larwy brzany można podchowywać 
w specjalnych obiegach podchowo
wych (Kujawa i in. 2000) czy też wy
korzystać recyrkulacyjne systemy in
kubacyjne (Mizieliński i in. 1998, 
Sikorska i Wolnicki 2005). Przedział 
termicznego optimum wzrostu larw 
brzany jest dość szeroki i zawiera się 
w granicach od 24 do 28 ˚C. Prawdo
podobnie mogą być one podchowywa
ne również w nieco wyższych tempera
turach. Ze względów ekonomicznych 
temperatura podchowu larw brzany 
powinna wynosić 2526 ˚C (Wolnicki 
i Górny 1993). Wzrost larw ulega zaha
mowaniu w temperaturze wody poni
żej 14 ˚C (Baras i Philippart 1999).

Pewną modyfikacją podchowu 
larw brzany w warunkach kontrolo

wanych jest podchów w zmiennych 
warunkach termicznych. W cią
gu dnia temperatura wody oscylu
je w granicach 25 ˚C a nocą spada do 
18 ˚C. Dobowe manipulacje tempe
raturą wody nie wpływają na wzrost 
larw w porównaniu do larw przeby
wających przez cały okres podchowu 
w wodzie o temperaturze 25 ̊ C (Mysz
kowski i in. 2002). Metoda ta pozwala 
zmniejszyć koszty związane z ogrze
waniem wody przy zachowaniu rów
nie wysokiego tempa wzrostu.

W warunkach kontrolowanych 
larwy brzany można karmić pokar
mem naturalnym, jakim są naupliu
sy solowca, oraz paszami (Kujawa i in. 
1998, Kujawa 2004). Naupliusy solow
ca są doskonałym, bezpiecznym i ła
twym do przyrządzenia pokarmem 
(Bryant i Matty 1980). 

Podchów młodocianych stadiów 
larwalnych brzany w warunkach 
kontrolowanych można prowadzić 
w oparciu o pokarm naturalny za
stępowany po kilku czy też kilkuna
stu dniach paszami (Wolnicki i Gór
ny 1995, Kujawa 2004, Vorlícková i in. 
2006, Policar i in. 2007). 

Z przeprowadzonych badań wy
nika również, że larwy brzany moż
na praktycznie od początku karmić 
paszami starterowymi (Kujawa i in. 
1998, Fiala i Spurny 2001, Wolnicki 
2005). Zastosowanie starterów, w tym 
między innymi karpiowego i pstrągo
wego (Wolnicki i Górny 1992, Kuja
wa i in. 1998, Wolnicki i in. 2000, Fiala 
i Spurny 2001) pozwala osiągnąć szyb
ki wzrost larw brzany w warunkach 
kontrolowanych.
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Mieszanie zapłodnionej ikry brzany (Foto: Roman Kujawa)

Inkubacja ikry brzany w aparatach Weissa (Foto: Roman Kujawa)

Larwikultura.indd   211 2009-09-02   14:57:19



212

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Stosowanie przemysłowych pasz 
do podchowu ryb karpiowatych wy
maga jednak ostrożnego i precyzyj
nego karmienia. Przekroczenie bez
piecznych dawek pokarmowych może 
zakończyć się nadmiernym otłuszcze
niem materiału zarybieniowego, a na
wet doprowadzić do jego masowych 
śnięć (Wolnicki i in. 2000).

Larwy brzany można z powo
dzeniem podchowywać w warun
kach kontrolowanych żywiąc je paszą 
i uzyskując narybek jesienny (Labatz
ki i Fuhrmann 1992, Wolnicki 1997, 
Wolnicki i in. 2000, 2002, Wolnicki 
2005) czy też osobniki gotowe do roz
rodu (Wolnicki i Myszkowski 1998, 
Myszkowski i in. 2000, Policar 2006). 

U larw brzany obserwuje się dużą 
odporność na okresowy brak pokar
mu Śmiertelność larw pozbawionych 
pokarmu na poziomie 50 % wystę
puje po 21 dniach od wyklucia (po 27 
dniach wynosi 100 %) (Penáz (1971). 
Mizielinski i in. (2000) stwierdzili, że 
PNR dla larw brzany, przetrzymywa
nych w temperaturze 1820 ˚C, wystę
puje po 6 dobach od wyklucia.

Stadia młodociane brzany mogą 
być poddawane krótkotrwałej aneste
zji w roztworze 2fenoksyetanolu nie 
większym niż 0,4 cm3/dm3 (Kamiński 
i in. 2000).

Metody wychowu narybku

Larwy brzany bezpośrednio po resorp
cji woreczka żółtkowego można z po
wodzeniem podchowywać w typowych 
stawach karpiowych (Labatzki i Fuhr
mann 1992, Wojda 1997, Cieśla i in. 

2000c, Wojda i in. 2000, Wolnicki 2000). 
Stawy takie powinny mieć powierzch
nie od 0,5 ha do 1 ha i charakteryzować 
się w miarę twardym niezamulonym 
dnem. Podobnie jak w przypadku ho
dowli innych gatunków ryb, stawy po
winny być w miarę możliwości zabez
pieczone przed dostępem drapieżnych 
kręgowców. Także rozwój drobych dra
pieżnych bezkręgowców powinien być 
ograniczony do minimum. Stawy po
winny być całkowicie osuszalne i mieć 
możliwość odłowu za mnichem.

Narybek brzany dość dobrze znosi 
wszelkie manipulacje związane z odło
wem ze stawów (Śliwiński 1996). Cie
śla i in. (2000) podkreślają, że wychów 
stawowy brzany nie jest zadaniem ła
twym, w porównaniu do innych kar
piowatych ryb reofilnych.

Podchów materiału zarybieniowego 
brzany początkowo odbywa się z wyko
rzystaniem naturalnej bazy po karmo
wej znajdującej się w stawie, a jej ubyt
ki powinny być uzupełniane paszami. 
Podchowując larwy brzany w polikul
turze z karpiem można uzyskać nary
bek o masie około 10 gramów i długo
ści 810 cm (Wojda i in. 1993, Śliwiński 
1996, Cieśla i in. 2000b). Jest to idealny 
materiał zarybieniowy, bardzo poszuki
wany przez okręgi PZW oraz dzierżaw
ców wód śródlądowych w całej Polsce. 
Zapotrzebowanie nadal przewyższa po
daż (Wojda i in. 2000, Wojda 2004).

Podchów larw i narybku na pa
szach sztucznych w warunkach kon
trolowanych i w stawach przeprowa
dzono w Czechach (Policar i in. 2005). 
W pierwszym okresie (21 dni) larwy 
były karmione różnymi pokarmami 
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w akwariach i basenach (pasza ASTA, 
Artemia, pokarm mieszany Artemia 
i ASTA) a także były podchowywane 
w stawie. Najlepszy wzrost (25,6 mm 
TL i masa 226,2 mg) brzany osiągnę
ły w podchowie stawowym. W drugiej 
fazie eksperymentu, trwającej do 105 
dni stwierdzono, że rozmiary ryb uzy
skane w warunkach stawowych i w ba
senach były zbliżone (około 2,2 g).

Narybek brzany można również 
podchowywać w sadzach w wodach po
chłodniczych, karmiąc je paszami. Tem

peratura wody w takich kanałach waha 
się od 13,2 do 35,5 ˚C (średnio 23,4 ˚C). 
Wychów brzany w takich warunkach 
pozwala uzyskać materiał zarybieniowy 
o bardzo dobrej kondycji i wysokiej prze
żywalności. W sadzach o objętości 3 m3 
podchowywano narybek brzany o śred
niej masie początkowej 22,3 gramy i po 
4 miesiącach uzyskano materiał zary
bieniowy o średniej masie 82,9 g przez 
okres 4 miesięcy (Sadowski i in. 2006).

Najczęściej jest to narybek jesien
ny lub dwuletnia ryba obsadowa. Pod

Tabela 3. Wzrost larw brzany w takcie 15 dniowego podchowu w różnych temperaturach 
(Wolnicki i Górny 1993)

Temp. 
wody 
(°C)

Średnia długość 
(mm)

Średnia masa 
(mg) Przeży

walność 
(%)

Objętość 
zbiorników 

(dm3)

Obsada 
(szt/dm3)począt

kowa
końco

wa
począt
kowa

końco
wa

22 12,2 18,8 12,0 53,3 97 3 30 (20 od 
12 dnia)

24 12,2 19,3 12,0 59,9 98 3 30 (20 od 
12 dnia)

26 12,2 19,9 12,0 66,3 98 3 30 (20 od 
12 dnia)

28 12,2 19,5 12,0 63,7 98 3 30 (20 od 
12 dnia)

Tabela 4. Wyniki trzytygodniowego podchowu larw brzany w różnych zagęszczeniach 
(larwy żywione naupliusami solowca) (Kujawa 2004)

Zagęsz
czenie  

(szt/dm3)

Temp. 
wody 
(°C)

Objętość 
zbiorników 

(dm3)

Średnia długość 
(mm)

Średnia masa 
(mg) Przeży

walność 
(%)począt

kowa
końco

wa
począt
kowa

końco
wa

25 25 40 11,3 25,6 9,5 146,8 99,5
50 25 40 11,3 23,6 9,5 121,1 99,3
75 25 40 11,3 22,4 9,5 110,1 98,7

Larwikultura.indd   213 2009-09-02   14:57:19



214

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Tabela 5. Wzrost larw brzany żywionych wyłącznie pokarmem naturalnym.

Rodzaj pokarmu
Zagęsz
czenie 

(szt/dm3)

Temp. 
wody 
(°C)

Średnia masa 
(mg) Przeży

walność 
(%)

Źródło
począt
kowa

końco
wa

Artemia nauplii 31 25 12,0 21,0 89,0 Labatzki 
i Fuhrmann 

1992
Artemia nauplii 40 20 12,0 95,0 99,0 Wolnicki 

i Górny 1995
Artemia nauplii 40 25 12,0 65,0 99,0 Kujawa i in. 

1998
Artemia nauplii 20 26 12,7 144,5 93,7 Fiala i Spurný 

2001
Artemia nauplii 50 25 9,5 121,1 99,3 Kujawa 2004
Artemia nauplii 40 25 9,5 115,2 99,4
Artemia nauplii 30 25 11,2 89,6 98,1
Artemia nauplii 30 25 9,7 89,6 98,0 Wolnicki 

1997Zdekapsułowane 
cysty Artemii

30 25 11,2 60,6 96,6

Naturalny 
zooplankton

30 26 12,0 66,3 93,0 Wolnicki 
i Górny 1993

Tubifex sp. 30 17 12,5 96,4 97,0 Krupka 
1985c

Tubifex sp. b.d. 19 13,5 67,0 b.d. Krupka 1988

Narybek brzany (Foto: Roman Kujawa)
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Tabela 6. Wzrost larw brzany żywionych pokarmem mieszanym (1 – Wolnicki i Górny 
1995, 2 – Kujawa 2004, 3 – Vorlickova 2006).
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Średnia masa 
(mg)

Średnia długość 
(mm)

Pr
ze

ży
w
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ść
 

(%
)

Źr
ód

ło

począt
kowa 

końco
wa

począt
kowa 

końco
wa

Artemia nauplii 
(15)

15 800 20 25 12,0 95 12,2 21,8 99,0 1

Artemia/Ekvizo 
(5/10)

15 800 20 25 12,0 53 12,2 18,3 99,0

Artemia/Aller 
Krystal (5/10)

15 800 20 25 12,0 38 12,2 18,2 99,0

Ekvizo (15) 15 800 20 25 12,0 36 12,2 16,6 99,0

Aller Krystal 
(15)

15 800 20 25 12,0 34 12,2 16,0 73,0

Artemia nauplii 
(21)

21 1600 40 25 9,5 115,2 11,3 23,9 99,4 2

Artemia/Al
ler Uni Starter 
(4/17)

21 1600 40 25 9,5 64,2 11,3 18,9 97,7

Artemia/Al
ler Uni Starter 
(8/13)

21 1600 40 25 9,5 87,6 11,3 20,9 99,0

Artemia/Al
ler Uni Starter 
(12/9)

21 1600 40 25 9,5 94,3 11,3 21,8 99,2

Artemia/SGP 493 
Krystal (4/17)

21 1600 40 25 9,5 75,2 11,3 19,0 98,6

Artemia/SGP 493 
Krystal (8/13)

21 1600 40 25 9,5 89,4 11,3 19,8 99,3

Artemia/SGP 493 
Krystal (12/9)

21 1600 40 25 9,5 95,5 11,3 21,3 99,0

Artemia nauplii 
(16)

16 150 7 23 10,3 114,9 11,9 bd Bd 3

Artemia/ASTA 
starter (4/12)

16 150 7 23 10,3 59,1 11,9 bd 76,7

Artemia/ASTA 
starter (8/8)

16 150 7 23 10,3 70,6 11,9 bd 82,9

Artemia/ASTA 
starter (12/4)

16 150 7 23 10,3 80,3 11,9 bd bd

ASTA starter (16) 16 150 7 23 10,3 51,7 11,9 bd bd
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Zróżnicowanie wielkości larw brzany w tym samym wieku, podchowywanych w róż
nych temperaturach wody (od góry: 10, 15, 20 i 25 ˚C) (Foto: Roman Kujawa)

Trzytygodniowe brzany podchowywane w temperaturze wody 25 ˚C (Foto: Roman 
Kujawa)
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Tabela 7. Wzrost larw brzany żywionych wyłącznie starterami.

Rodzaj paszy
Zagęsz
czenie 

(szt/dm3)

Temp. 
(°C)

Średnia masa 
(mg) Przeży

walność 
(%)

Źródło
począt
kowa

końco
wa

Ewos larvstart 
C10

30 17 12,5 90,1 97,0 Krupka 
1985c

Aller Krystal 3700 40 25 10,0 45,0 99,0 Kujawa i in. 
1998Aller Carp 

Starter
40 25 10,0 35,0 99,0

FK starter 30 25 9,7 40,2 91,1 Wolnicki 
1997

Inny starter 
komercyjny

20 26 12,7 101,6 77,9 Fiala i Spurný 
2001

Inny starter 
komercyjny

20 26 12,7 74,8 73,8

Inny starter 
komercyjny

20 26 12,7 54,2 97,6

Ekvizo 40 25 12,0 36,0 99,0 Wolnicki 
i Górny 1995Aller Krystal 3700 40 25 12,0 34,0 73,0

Tabela 8. Wzrost wczesnych stadiów młodocianych brzany w warunkach kontrolowanych.

Rodzaj paszy Temp 
(°C)

Średnia masa (g)
Przeżywal

ność(%) Źródłopocząt
kowa

końco
wa

Ecostart 21 0,55 0,95 99,0 Labatzki 
i Fuhrmann 1992

FK starter 25 0,09 0,51 100 Wolnicki 1997
Aller Krystal 3700 25 0,19 0,66 100 Wolnicki i in. 

2000Aller Carp Starter 25 0,19 0,61 100
ASTA starter 25 0,19 0,54 100
ASTA starter 23 0,10 3,00 100 Wolnicki i in. 2002
Aller Futura 25 1,01 7,32 100 Wolnicki 2005
Aller Carp Starter 25 1,01 6,62 100
ASTA starter 25 1,01 6,53 100
Aller Uni Starter 25 1,01 6,31 99,0
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Stawy ziemne – odpowiednie miejsce do wychowu narybku brzany (Foto: Roman 
Kujawa)

Narybek brzany wyprodukowany w intensywnych warunkach akwaryjnych (Foto: 
Roman Kujawa)
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Narybek brzany (Foto: Roman Kujawa)
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Ważenie narybku brzany przed transportem (Foto: Roman Kujawa)

Napełnianie wodą rękawa foliowego przeznaczonego do transportu narybku brzany 
(Foto: Roman Kujawa)
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czas chowu brzany w wodach po
chłodniczych istnieje jednak duże 
niebezpieczeństwo pojawienia się cho
roby gazowej w trakcie zimowania ryb 
w kanale. Brzana jest bardzo wrażli
wa na tę chorobę. Jest nawet mniej od
porna od pstrąga tęczowego (Sadow
ski i in. 2006). 

Problemy zdrowotne podczas 
podchowu larw i narybku

Larwy brzany są bardzo wrażliwe 
na niską zawartość rozpuszczone
go w wodzie tlenu. Spadek zawartości 
tlenu sprzyja zmniejszeniu się odpor
ności larw na inwazje pierwotniaków 
i przywr. Larwy szczególnie są podat
ne na kulorzęska – Ichthyophthirius 
multifilis, Chilodonella oraz Trichodi
na i Costia, które w porę nie zlikwido
wane mogą doprowadzić do utraty ca
łej obsady.

Spośród przywr najczęściej na lar
wach i narybku brzany obserwowano 
przedstawicieli Dactylogyrus sp., Gy
rodactylus sp., Diplozoon parado-xum 
(Gelnar i in. 1994)). We wczesnym 
okresie podchowu larwy brzany są 
bardzo podatne na inwazje bakteryjne 
atakujące skórę i skrzela. U brzany po
zyskanej ze środkowego biegu Wisły 
stwierdzono ponad 20 gatunków pa
sożytów z różnych grup systematycz
nych. Po raz pierwszy w Polsce zano
towano występowanie Dactylogyrus 
carpathicus i Dactylogyrus malleus 
(GrabdaKazubska i PileckaRapacz 
1987). U brzan z rzeki Jihlava (do
pływu Dunaju) na terenie Republiki 
Czeskiej stwierdzono występowanie 
Neoechinorhynchus rutili (Acantho-
cephala), Ambiphrya sp., Trichodi-

na pediculus (Navratil 1991, Moravec 
i Scholz 1994) oraz Bathybothrium rec-
tangulum (Cestoda: Amphicotylidae) 
(Scholz i Moravec 1996). U młodocia
nych brzan, w warunkach obiektu ho
dowlanego, stwierdzono obecność 9 
gatunków pasożytów (w tym 8 przed
stawicieli pierwotniaków: Ichthyobo-
do negator, Ichthyophthirius multifi-
lis, Apiosoma piscicola, Epistylis lwoffi, 
Trichodina acuta, Trichodina nigra, 
Trichodinella epizootia i Tripartiella 
copiosa oraz jednego przedstawiciela 
przywr – Dactylogyrus vastator) (Na
vratil 1991). U brzan z terenu Bułga
rii stwierdzono występowanie dwóch 
przedstawicieli Diplozoidae: Paradi-
plozoon homoion homoion i Paradi-
plozoon tisae (Nedeva 1991). 

Transport i zarybianie

Transport materiału zarybieniowego 
brzany odbywa się najczęściej w wor
kach „rękawach” foliowych o grubości 
0,06 mm. Ryby przed transportem nie 
powinny być karmione przez dwa dni. 
Temperatura wody powinna być obni
żona do około kilkunastu stopni. Ilość 
narybku brzany, jaką można bezpiecz
nie transportować w średniej wielko
ści rękawie foliowym, uzależniona jest 
od temperatury wody, czasu transpor
tu i wielkości ryb. Przeciętnie jest to 
około 2 kg narybku na 20 dm3 wody.

W wyniku zmian środowiska 
rzecznego i ustępowania tego gatun
ku z wód naturalnych produkcja ma
teriału zarybieniowego brzany staje 
się podstawą dla odtwarzania popula
cji w wie lu krajach (Philippart i in. 
1986, Philippart 1987).
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4.4. Świnka

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 
1758) 

Rozsiedlenie geograficzne

Świnka jest gatunkiem żyjącym w rze
kach Europy Środkowej. Spotykana 
jest w basenie Morza Czarnego, gdzie 
zasiedla dorzecza Dunaju, Dniestru, 
Bohu (Południowego Bugu) i Dnie
pru. Występuje w basenie Bałtyku, 
w dorzeczach Niemna, Pregoły, Wi
sły i Odry, oraz w rzekach basenu Mo
rza Północnego poprzez Ren do Mozy 
na zachodzie (Elvira 1997, Heese 2000, 
Kottelat i Freyhof 2007). Jest gatun
kiem inwazyjnym lub introdukowa
nym w rzekach Rodan, Loara, Hérault, 
Sekwana we Francji (Kottelat i Freyhof 
2007) oraz Soca (Isonzo) w Słowenii 
i we Włoszech (Pizzul i in. 1995, Kotte
lat i Freyhof 2007). Występuje również 
w dorzeczu Łaby, w górze rzeki i jej do
pływach na obszarze Czech, gdzie zo
stała wsiedlona (Lusk 1995). Według 
World Conservation Monitoring Cen
tre (WCMC 1996) świnka jest gatun
kiem rodzimym w takich państwach 
jak Francja, Belgia, Holandia, Niem
cy, Polska, Rosja, Austria, Szwajcaria, 
Słowacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, 
Czarnogóra, Rumunia, Bułgaria, Ser
bia i Ukraina. Jako gatunek introdu
kowany występuje we Włoszech (Piz
zul i in. 1995, WCMC 1996). 

Na obszarze Polski świnka zasiedla 
przede wszystkim system rzeki Wisły 
(Wisła w okolicach Włocławka, Pisa, 
Biebrza, dolne i środkowe odcinki 

Soły, Skawy, Wisłoki, Dunajca, Raby, 
Nidy, Sanu Pilicy i Bugu) oraz Odry 
(górna Warta, Bóbr, Nysa Kłodzka, 
rejon Doliny Środkowej Odry, Lubu
skiego Przełomu Odry) (Heese 2000, 
Amirowicz 2001, Danilkiewicz 2001, 
Kruk i in. 2001, Kotusz i in. 2001, Ku
kuła 2001, Wiśniewolski i in. 2001, 
Zięba i in. 2001). Stwierdzono jej wy
stępowanie na Mazurach w dorzeczu 
Łyny (Szczerbowski 1972) i w Zalewie 
Szczecińskim (PsutyLipska i Garba
cikWesołowska 1998).

Gatunek ten niegdyś bardzo roz
powszechniony i liczny wykazu
je wyraźny regres liczebności w wie
lu krajach europejskich na przykład 
Szwajcarii (Pedroli i in. 1991, Kirch
hofer i in. 1994, Maier 1997), Cze
chach (Lusk 1995), Niemczech (Kap
pus i in. 1997) czy Słowenii (Povz i in. 
1997), a także w Polsce (Olewski 1967, 
Marszał i Przybylski 1996, Witkowski 
i in. 1999, 2007, Penczak i Kruk 2000, 
Amirowicz 2001, Kotusz i in. 2001).

Siedlisko

Świnka jest gatunkiem typowo rzecz
nym. Występuje w wodach szybko 
płynących rzek górskich i podgórskich 
oraz dużych rzek nizinnych o dnie 
kamienistym lub żwirowym (Ro
lik i Rembiszewski 1987, Pedroli i in. 
1991, Heese 2000, Kottelat i Freyhof 
2007). W potokach górskich dochodzi 
do krainy pstrąga. W rzekach Szwajca
rii spotykana jest do wysokości 780 m 
n.p.m. (Pedroli i in. 1991). Zasiedlając 
górne odcinki rzek górskich i podgór
skich wybiera strefy nurtu, natomiast 
w rzekach nizinnych rejony szybkiego 
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Świnka Chondrostoma nasus (L.) (Foto: Roman Kujawa)

Rozsiedlenie świnki Chondrostoma nasus (L.) w Europie (wg Müllera 1983, zmodyfiko
wane)
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przepływu i większych spadków (Ro
lik i Rembiszewski 1987, Heese 2000). 
Spotykana jest w strefie przyujścio
wej dopływów większych rzek, a tak
że zbiornikach zaporowych. Prowadzi 
stadny tryb życia. W mniejszych rze
kach rozmieszczenie może być mocno 
związane z wielkością ryb, przy czym 
dorosłe osobniki zasiedlają zwykle 
górne odcinki rzek (Kottelat i Freyhof 
2007). Świnka może również odby
wać długie migracje w rzekach. Hol
cik (2001) podaje, że najdłuższa znana 
trasa migracji tego gatunku w Europie 
wynosi 446 km.

Siedliska gatunku ujęte 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej

3260 – nizinne i podgórskie rze
ki ze zbiorowiskami włosieniczni

ków Ranun-culion fluitantis (Corine 
24.4) (Załącznik nr 1 do rozporządze
nia Ministra Środowiska z dnia 16.05. 
2005, Dz.U. Nr 94, poz. 795).

1150 – zalewy i jeziora przymorskie 
(laguny)(Corine 21)

Status gatunku

Kod IUCN: LR/lc (IUCN 2007). 

Konwencja Berneńska: Załącznik III 
Chronione gatunki fauny.

W dorzeczu Odry zaliczona do ga
tunków krytycznie zagrożonych (CE) 
(Kotusz i in. 2001).

Rozporządzenie Ministra Rolnic
twa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138, 
poz. 1559 z dnia 12.11.2001): wymiar 
ochronny: 25 cm; okres ochronny: od 
dnia 1 stycznia do dnia 15 maja.

Siedlisko świnki w rzece Wah, Słowacja (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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Rozmnażanie w warunkach 
naturalnych

Dojrzałość:

W zależności od rejonu świnka osią
ga dojrzałość płciową w wieku 35 lat, 
najczęściej wiek dojrzałych ryb, przy
stępujących do tarła wynosi 45 lat 
(Heese 2000, Kottelat i Freyhof 2007).

Dymorfizm płciowy:

W okresie tarła na ciele samców świn
ki, zwłaszcza na głowie, a także po 
bokach ciała i na płetwach, występu
je obficie wysypka perłowa. U samic 
obserwuje się ją tylko na głowie i jest 
ona mniej zaznaczona (Heese i Przy
byszewski 1993, Heese 2000). 

Według niektórych autorów (Gą
sowska 1962, Rolik i Rembiszewski 
1987) istnieje słabo zaznaczony dy
morfizm płciowy w cechach morfolo
gicznych świnki. Przejawia się on tym, 
że u samców płetwy brzuszne są na 
ogół dłuższe i sięgają prawie do otwo
ru odbytowego, u samic są one krót
sze, a przestrzeń między ich końcem 
i odbytem większa. Cecha ta jednak 
nie ma wartości diagnostycznej (He
ese 2000).

Płodność:

Płodność absolutna świnek wód Pol
ski waha się w granicach od 4000 do 
41000 ziaren ikry (Heese 2000). Za
kres dla wód Białorusi wynosi 9500
30000 ziaren ikry. Płodność względna 

Siedlisko świnki w rzece Dunajec (Foto: Leszek Augustyn)
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Samiec świnki z wysypką perłową na głowie (Foto: Roman Kujawa)

Brodawka płciowa u samicy świnki (Foto: Roman Kujawa)
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samic Chondrostoma nasus o długości 
standardowej (SL) do 38 cm, badanych 
przez Hochmana (1965) i Luska (1967) 
(za Halacka i in. 1997), nie spadała po
niżej 25000 sztuk ikry na kilogram 
masy ciała. Halacka i in. (1997) od
notowali u samic w wieku od 15+ do 
21+ i długości SL od 39,1 cm do 44,5 
cm, płodność absolutną od 9900 do 
94180 sztuk ikry, a płodność względ
ną od 6149 do 73578 ziaren ikry na kg. 
Cieśla i Konieczny (2000) uzyskali od 
samic o długości całkowitej (TL) od 
38 do 49 cm od około 17100 do 47500 
ziaren ikry.

Charakterystyka ikry:

Świnka należy do niewielkiej gru
py gatunków produkujących duże 

jaja (porównanie wielkości ikry dla 
318 gatunków ryb przedstawiono 
w pracy Kamler i Keckeis 2000a,b). 
Ich średnica waha się od 1,15 do 
2,91 mm (Kopiejewska 1986, Ha
lacka i Lusk 1995, Halacka i in. 
1997). Według badań Halacki i Lu
ska (1995) średnica zapłodnionych 
jaj Chondrostoma nasus wynosi
ła 2,702,91 mm, jaja niezapłodnio
ne były średnio o 0,11 mm mniej
sze. Natomiast niezapłodnione jaja 
samic w wieku od 15+ do 21+ miały 
średnicę 1,441,96 mm (Halacka i in. 
1997). Masa zapłodnionych jaj samic 
o średniej masie ciała 785 g waha
ła się od 10,19 do 21,75 mg (średnio 
15,61 mg) (Keckeis i in. 2000). Ka
loryczność ikry świnki jest również 
wysoka.

Dojrzałe gonady samicy świnki (Foto: Roman Kujawa)
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Zgodnie z badaniami Kamler i in. 
(1996) wynosiła średnio 28,4 J/mg su
chej masy. Badania przeprowadzone 
na tarlakach pozyskanych z rzeki Fi
scha (dopływ Dunaju, Austria) wyka
zały, że wiek i wielkość, a zwłaszcza 
masa samic mają wpływ na wielkość 
jaj (Keckeis i in. 2000). Młode i starsze 
samice wytwarzają mniejsze jaja, naj
większa ikra pochodzi od osobników 
w średnim wieku, dziewięcio i dzie
sięcioletnich. Masa ikry jest pozytyw
nie skorelowana z masą samic. Ikra 
świnki jest kleista, co umożliwia przy
klejanie się jej do substratu, na któ
rym jest składana (Kujawa 2004).

Tarliska i przebieg tarła:

Świnka należy do litofilnej grupy roz
rodczej (Rolik i Rembiszewski 1987). 

Na tarliska wybiera miejsca płytkie, 
o głębokości do 1 m i dnie żwirowo
kamienistym lub piaszczystym z więk
szymi kamieniami, o szybkim prą
dzie wody (Kopiejewska 1986, Heese 
2000, Kamler i Keckeis 2000a, Kotte
lat i Freyhof 2007, Ovidio i Philippart 
2008). W szwajcarskich dopływach 
Renu świnki odbywają tarło w wodzie 
o szybkim nurcie i przepływie od 0,7 do 
1,1 m/s oraz głębokości od 0,15 do 0,3 m 
(maksymalnie do 0,4 m), nad dnem po
krytym żwirem i kamieniami o śred
nicy 2,76,7 cm (Maier 1997). Badania 
przeprowadzone w Dunaju wykazały, 
że tarliska świnek są zawsze lokowane 
powyżej miejsc przydatnych do odro
stu narybku (Keckeis i in. 1996b). 

Zachowania rozrodcze świnki są 
dość zmienne i zależne od warunków 

Zapłodniona ikra świnki (Foto: Roman Kujawa)
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środowiskowych. Wykazuje ona ten
dencje do wędrówek między rejonami 
tarlisk a obszarami żerowania (Maier 
1997, Heese 2000, Kottelat i Freyhof 
2007, Ovidio i Philippart 2008). Jeśli 
są możliwości (brak barier hydrotech
nicznych), gatunek ten przemiesz
cza się na tarło wzdłuż biegu rzeki na 
różne odległości, nawet do ponad 100 
km (Ovidio i Philippart 2008). Tarli
ska są często lokalizowane w dopły
wach, w których dorosłe osobniki nie 
przebywają latem (Kottelat i Frey
hof 2007). Niedostateczna ilość tar
lisk może być przyczyną ograniczeń 
w zagęszczeniu świnki w wieku 0+ 
podczas pierwszego lata (Kirchhofer 
1996). Migracje tarłowe odbywają się 
w niewielkich grupach, natomiast na 
tarliskach ryby gromadzą się w duże 
ławice (Huber i Kirchhofer 1997). Sy
gnałem do rozpoczęcia migracji tar

łowych jest stały wzrost temperatury 
wody powyżej 4 ˚C (Kamler i Keckeis 
2000). Ze względu na zachowania tar
łowe Ahnelt i Keckeis (1994) wyróż
nili dwie odrębne populacje: pierwsza 
z nich to świnki wchodzące na tarli
ska z rzeki głównej w dopływy i dru
ga – świnki wybierające miejsca tarło
we w rzece głównej. Termin rozrodu 
może być rozciągnięty w czasie od 
końca marca do końca maja, najczę
ściej przypada na drugą połowę kwiet
nia i zależy przede wszystkim od tem
peratury (Harsanyi i Aschenbrenner 
1995, Maier 1997, Heese 2000, Ovidio 
i Philippart 2008). Temperatura wody 
w czasie tarła waha się od 7,5 do 14 ˚C, 
optymalna to 812 ˚C. Samce, w du
żych grupach, ustawione są na tarlisku 
na silnym prądzie w miejscu składania 
ikry. Samice, mniej liczne niż samce, 
oczekują w rejonach głębszych i o wol

Tarliska świnki w rzece Wah, Słowacja (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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niejszym przepływie (Maier 1997, Cie
śla i Konieczny 2000, Kamler i Kecke
is 2000a, Kottelat i Freyhof 2007). Te 
z nich, które są dojrzałe i gotowe do 
tarła, dryfują w dół do ławicy ocze
kujących samców. Akt tarła, w któ
rym bierze udział kilka samców trwa 
krótko (kilka do kilkunastu sekund) 
(Prokes i Penaz 1978, Kamler i Kecke
is 2000a). Ikra jest uwalniana do wody, 
po czym samica wraca na poprzednie 
miejsce. Proces jest powtarzany, do 
momentu złożenia wszystkich jaj. Sa
mice trą się tylko raz w roku (Kotte
lat i Freyhof 2007). Tarło trwa 23 dni 
(Kamler i Keckeis 2000a). W ciągu se
zonu można odnotować kilka ciągów 
tarłowych. Ich liczba zależy od warun
ków pogodowych, termicznych, wiel
kości przepływu (Maier 1997). Po tar
le ryby przemieszczają się w dół rzeki 
na odległość kilku kilometrów (Ovi

dio i Philippart 2008). Rozmieszczenie 
ikry na tarlisku zależy od pozycji sa
micy w czasie tarła, prądu wody i kle
istości ikry (Keckeis i in. 1996a). Jaja 
składane są na powierzchni podłoża. 
Część z nich znajdowano w miejscach 
narażonych na obniżoną zawartość 
tlenu, takich jak szczeliny w podło
żu, miejsca w pobliżu brzegu o ma
łym przepływie, narażone na zamu
lanie. Największa głębokość, na jakiej 
znaleziono ikrę to 12 cm. Duże straty 
powodowało wyjadanie jaj przez inne 
ryby (np. brzanę Barbus barbus, mię
tusa Lota lota) czy kaczki. Hauer i in. 
(2007), zwracają uwagę na stabilność 
morfologiczną tarlisk świnki, jako 
niezbędny czynnik efektywnego roz
rodu tego gatunku. Dla efektywnego 
tarła stabilność habitatu rozrodczego 
powinna być zapewniona minimum 
przez 4 tygodnie.

Tarło świnki (Foto: Roman Kujawa)
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Hybrydy z innymi gatunkami:

Opisy naturalnych mieszańców świn
ki z innymi gatunkami z rodziny kar
piowatych spotykane są w literatu
rze dość rzadko. Rolik i Rembiszewski 
(1987) opisują osobnika o długości 
13,4 cm i wieku 7 lat, będącego krzy
żówką świnki (Chondrostoma nasus) 
z krąpiem (Blicca björkna). Wyglądem 
zewnętrznym głowy i ubarwieniem 
podobny był on do świnki, natomiast 
ciało miał krótkie, wysokie, bocz
nie ścieśnione podobnie jak u krąpia. 
Charakterystyki dokonano na pod
stawie jednego okazu, pochodzące
go z Sanu pod Krasiczynem. Opisano 
również krzyżówki międzygatunko
we Chondrostoma nasus i płoci Ru-
tilus rutilus (Schwarz 1972 za Colla
resPereira i Coelho 1983, Krupka i in. 
1985 za Heese 2000). Mieszaniec po
chodzący z wód centralnej Słowacji 
miał zbliżony do świnki kształt pyska 
i pigmentowaną na czarno otrzewną 
(Krupka i in. 1985 za Heese 2000). 

W rzece Durance (dopływ Roda
nu, Francja) spotykane są mieszańce 
między dwoma gatunkami z rodza
ju Chondrostoma, to jest Chondrosto-
ma nasus i Chondrostoma toxostoma, 
gdzie Chondrostoma nasus jest ga
tunkiem inwazyjnym (Costedoat i in. 
2005). W wyniku krzyżowania się tych 
gatunków dochodzi do introgresji.

Rozwój i biologia larw:

Okres inkubacji ikry świnki w tempe
raturze 1214 ˚C, w warunkach natu
ralnych wynosi około 15 dni (Heese 
2000). Na tempo rozwoju embrional
nego mają wpływ warunki termiczne. 

Według Kamler i innych (1998) tem
peratury optymalne dla rozwoju em
brionalnego to 1316 ˚C. 

Dokładne badania wczesnej on
togenezy świnki przeprowadził Pe
náz (1974) a w Polsce Prawocheński 
(1963). Zgodnie z nimi już po trzech 
godzinach od zapłodnienia w tempe
raturze wody 16 ˚C, a po sześciu go
dzinach w temperaturze 6,5 ˚C, roz
wija się blastodysk. Stadium moruli 
drobnokomórkowej w temperaturze 
6,66,7 ˚C zarodek osiągał po około 
24 godzinach od zapłodnienia. Ko
lejne stadium – blastuli – w tempe
raturze 6,99,2 ˚C trwało 36 godzin 
(od 26 do 62 godziny rozwoju), nato
miast stadium gastruli (9,210,3 ˚C) 
około 40 godzin (od 62 do 102 godzi
ny rozwoju). Końcowa faza tego sta
dium charakteryzuje się wykształce
niem listków zarodkowych. Po tym 
etapie rozpoczyna się organogene
za. Początek kształtowania się mio
tomów zaobserwowano u zarodka 
w wieku 4 dni i 6 godzin. Zarodek 
w wieku 4 dni i 21 godzin miał ufor
mowanych 6 somitów i rozpoczę
ło się u niego formowanie kielichów 
ocznych. W stadium 26 miotomów 
embrion otaczał żółtko. 

Około dziesiątego dnia życia (11,2
13,6 ˚C) zarodek osiągnął długość 
5 mm. Wcześnie, w porównaniu z in
nymi gatunkami, bo w stadium 55 
miotomów, odnotowano pojawienie 
się pigmentu w oczach. W tym cza
sie obserwowano pierwsze skurcze 
miotomów, rozpoczęło swą pracę ser
ce, krew była bezbarwna. Po szesna
stu dniach rozwoju zarodek osiągnął 
długość około 8,5 mm. Do tego czasu 
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został w pełni uformowany fałd płe
twowy i zaczęły kształtować się płe
twy piersiowe. Zaobserwowano także 
wzrost ilości pigmentu w oku, roz
wój embrionalnych organów odde
chowych oraz gruczołów wyklucia. 
W wyższych temperaturach na tym 
etapie możliwe jest wyklucie. Po wy
kluciu embriony gromadzą się w miej
scach zacienionych, unikają światła. 

Między 16 a 21 dniem życia, w tem
peraturach 11,012,4 ˚C, embrion 
osiągał długość ponad 11 mm. W tym 
czasie nastąpiło prostowanie się ciała 
zarodka, odchylanie się głowy od wo
reczka żółtkowego, początek rozwoju 
łuków skrzelowych i wyodrębnienie 
przyszłej płetwy ogonowej z fałdu płe
twowego. Na ciele embrionu na tym 
etapie pojawiają się melanofory, a we 
krwi hemoglobina.

Rozwój embrionalny wymaga do
brze natlenionej wody. Badania tarlisk 
świnki w rzece Fischa (dopływ Du
naju, Austria) wykazały, że w miej
scach gdzie znajdowało się najwięcej 
ikry, czyli na powierzchni substratu, 
zawartość tlenu wahała się od 20 do 
60% nasycenia (Keckeis i inni 1996a). 
Ekspozycja embrionów świnki na sil
nie obniżoną zawartość tlenu (do oko
ło 10% nasycenia) podwyższa śmier
telność i zmniejsza procent wyklucia. 
Bardziej odporne na obniżoną zawar
tość tlenu są wczesne stadia rozwojo
we, czyli od zapłodnienia do stadium 
gastruli, niż stadia późniejsze, od ga
struli do stadium zaoczkowania i od 
zaoczkowania do wyklucia. Embrio
ny świnki charakteryzują się wyso
kim tempem wzrostu, np. w tym sa
mym zakresie temperatury wody 

(1014 ˚C) rosły one około dwukrotnie 
szybciej niż embriony czawyczy On-
corhynchus tshawytscha i pstrąga tę
czowego Oncorhynchus mykiss (Kam
ler i in. 1996).

Wylęgnięte larwy są duże i mają 
masę około 10 mg, długość od 10 do 
12 mm (średnia długość całkowita 
larw po wykluciu to 9,8 mm, larw roz
poczynających żerowanie – 11,5 mm) 
(Koblitskaya 1981 za Heese 2000, Ku
jawa 2004). Tuż po wykluciu larwy 
kryją się między kamieniami (Kry
zhanovskiy 1949). Duże rozmiary 
larw świnki stanowią przystosowanie 
do warunków życia w szybkim nur
cie i umożliwiają pobieranie pokar
mu o większych rozmiarach po re
sorpcji woreczka żółtkowego (Heese 
2000). Resorpcja woreczka żółtkowe
go w temperaturze 18 ˚C trwa pięć dni 
(Kujawa 2004). 

Po zresorbowaniu części woreczka 
żółtkowego, jeszcze przed rozpoczę
ciem egzogennego odżywiania, na
stępuje napełnienie pęcherza pławne
go (Kamler i inni 1998, Kujawa i in. 
2000). Rozpoczynają swą pracę skrze
la, otwór gębowy z dolnego przecho
dzi w końcowy, różnicują się hepato
cyty w wątrobie (Ostaszewska i Sysa 
2004, Ostaszewska i Sawosz 2004). 
W badaniach Penáza (1974) trwa
ło to około sześciu dni w temperatu
rze wody między 12,4 a 14,5 ˚C (od 
22 do 27 dnia rozwoju). Gdy pęcherz 
pławny jest napełniony i ryba posia
da zdolność pływania i manewrowa
nia, rozpoczyna pelagiczny tryb ży
cia. Według Kujawy i in. (2000), larwy 
mają w tym czasie średnią długość 
11,5 mm i masę 10 mg.
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Wczesne stadia embriogenezy świnki (powyżej – blastula wielokomórkowa, poniżej – 
blastula drobnokomórkowa (Foto: Roman Kujawa)
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Embriony świnki w fazie organogenezy (po prawej embrion pozbawiony osłony jajowej) 
(Foto: Roman Kujawa)

Embriony świnki w okresie wykluwania (Foto: Roman Kujawa)
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Larwy świnki tuż po wykluciu (Foto: Roman Kujawa)

Larwy świnki z napełnionym pęcherzem pławnym (Foto: Roman Kujawa)
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We wczesnym okresie rozwoju 
świnki (podobnie jak i innych ryb) 
można wyróżnić trzy okresy nasilonej 
śmiertelności: tuż po zapłodnieniu, 
podczas wylęgu oraz śmiertelność 
wywołana głodem, jeśli larwie nie zo
stanie dostarczony pokarm właściwej 
jakości i rozmiaru, w odpowiednim 
czasie (Kamler i Keckeis 2000b). Lar
wy ryb, po zakończeniu resorpcji wo
reczka żółtkowego, aby utrzymać się 
przy życiu muszą otrzymać pokarm 
w czasie nieprzekraczającym określo
nego terminu krytycznego określa
nego jako „punkt bez powrotu” (ang. 
point of no return – PNR) (Blaxter 
i Hempel 1963). Na długość okresu 
odporności larw na brak pożywienia, 
oprócz dostępności pokarmu i tem
peratury wody, wpływa także wiel
kość larw. Niemożliwe jest określenie 
czasu, kiedy ryby nie będą w stanie 
przyswoić pobranego pokarmu jedy
nie na podstawie ich obserwacji (Ku
jawa 2004). O osiągnięciu przez ryby 
„punktu bez powrotu” może świad
czyć ich znaczne wychudzenie i brak 
zainteresowania pokarmem.

Dokładne badania dotyczące od
porności sześciu gatunków larw re
ofilnych ryb karpiowatych – świnki, 
certy (Vimba vimba), klenia (Leuciscus 
cephalus), jelca (Leuciscus leuciscus), 
jazia (Leuciscus idus), brzany (Barbus 
barbus), na okresowy brak pokarmu 
w zależności od temperatury wody, 
przeprowadzone przez Kujawę (2004) 
wykazały, że larwy świnki, jako lar
wy duże, charakteryzują się najdłuż
szym okresem odporności na głodo
wanie wśród podchowywanych ryb, 
zarówno w wodzie o niskiej jak i wy

sokiej temperaturze. Podczas zarybień 
larwami lub młodocianymi osobnika
mi tempe ratura wody w rzekach wy
nosi około 1520 ˚C. W wodzie o tem
peraturze 15 ˚C czas przeżycia larw 
świnki pozbawionych pokarmu (mak
symalny czas bez wystąpienia śmier
telności), wynosił 1516 dni (Kujawa 
i in. 2000, Kujawa 2004). Śmiertelność 
na poziomie 50 % świnka osiągnę
ła w czasie 19,4 dnia. W temperatu
rach 20 i 25 ˚C larwy świnki przeży
wały bez pokarmu odpowiednio 11 i 9 
dni, a śmiertelność na poziomie 50 % 
osiągnęły odpowiednio po 14,4 i 11,9 
dniach. Utrata 95 % obsady w tempe
raturze 25 ˚C nastąpiła po 13,5 dniach 
doświadczenia. Dla porównania małe 
larwy certy (średnia długość całkowi
ta 4,9 mm) 50 % śmiertelność w tem
peraturach 15, 20, 25 ˚C osiągają od
powiednio po 12,6, 9,2 i 7,6 dniach.

Larwy świnki, podobnie jak em
briony, cechują się szybkim tempem 
wzrostu. W aluwialnym systemie rze
ki Dunaj, poniżej Wiednia, rosły one 
szybciej niż gatunki współwystępują
ce z nią, takie jak płoć (Rutilus rutilus), 
lin (Tinca tinca), rozpiór (Abramis bal-
le-rus), czy ukleja (Alburnus alburnus) 
(Keckeis i in. 1997, Kamler i Kecke
is 2000b). Wylęg z niezresorbowanym 
woreczkiem żółtkowym wprowadzony 
w końcu maja do potoku Łubinka (do
pływ Dunajca), w ciągu 15 dni niemal 
podwoił swoją długość (średnia dłu
gość wzrosła z 7,28 mm do 14,3 mm) 
i potroił masę – z 0,006 do 0,022 g 
(Augustyn 2001). W następnych tygo
dniach wzrost świnek ulegał stopnio
wemu spowolnieniu. W połowie lipca 
osiągnęły one średnio 29,8 mm długo
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ści i 0,333 g średniej masy ciała. Larwy 
o długości 1315 mm mają promienie 
płetw nieparzystych i zawiązki płetw 
brzusznych (Koblitskaya 1981 za Heese 
2000). Narybek dość wcześnie przyj
muje cechy ryb starszych i przy dłu
gości ciała 25 mm otwór gębowy jest 
już poprzecznie ustawiony. Jednorocz
ny narybek rośnie szybko i w lipcu ma 
35 mm długości ciała, a we wrześniu 
od 43 do 78 mm.

Wykorzystanie substancji po
karmowych zawartych w żółtku na 
wzrost ciała jest wysokie w porówna

niu z innymi gatunkami ryb i wyno
si 57 % w okresie endogennego odży
wiania się (Kamler i in. 1998, Kamler 
i Keckeis 2000a,b). Optymalna tempe
ratura wody wynosi 1518 ˚C dla larw 
odżywiających się żółtkiem, 19 ˚C dla 
larw rozpoczynających egzogenne od
żywianie i 22 ˚C dla starszych larw 
i dla początku stadium młodocianego, 
co dobrze odwzorowuje zmiany tem
peratury w rzece w warunkach natu
ralnych. Larwy świnki charakteryzują 
się także wysoką efektywnością synte
zy białek (Houlihan i in. 1992).

Żerujące larwy świnki (Foto: Roman Kujawa)

Świnka w końcowej fazie okresu larwalnego (Foto: Roman Kujawa)
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Badając odżywianie się świnki 
z Dunaju (Austria) w trakcie wczesnej 
ontogenezy Reckendorfer i in. (2001) 
odnotowali dwukrotną zmianę jej 
diety. Przy długości całkowitej oko
ło 14 mm świnka przechodziła z od
żywiania się zooplanktonem (głównie 
wrotkami) na unoszące się w wodzie 
bezkręgowce (Chironomidae, owady), 
natomiast między 40 a 60 mm długo
ści rozpo częła odżywianie się orga
nizmami naroślowymi.

Zbyt szybki prąd wody utrud
nia najmłodszym rybom efektyw
ne chwytanie organizmów pokarmo
wych (Flore i Keckeis 1998, Flore i in. 
2000), dlatego siedliskiem larw są czę
sto płytkie, przybrzeżne plosa o wol
nym prądzie wody (Persat i Olivier 
1995, Winkler i in. 1997, Baras i Ninda
ba 1999, Augustyn 2001). Badania wy
kazały, że larwy o długości do 15 mm 
mogą efektywnie pobierać pokarm 
przy prędkości przepływu do 7 cm/s, 
natomiast larwy większe (TL 20
25 mm), przy przepływie do 15 cm/s 
(Flore i Keckeis 1998). Jako korzyst
ny habitat dla larw i narybku świnki 
są definiowane wody o przepływie do 
10 cm/s (Winkler i in. 1997).

Młode ryby często wykorzystują 
rzeczne rozlewiska jako miejsca bez
piecznego schronienia lub zimowa
nia (Freyhof 1997). Populacja świnki 
w wieku 0+ w rzece nie jest stabilna, 
lecz jest dynamicznym skupiskiem, 
w wyniku uzupełniania osobnika
mi spływającymi oraz migracji części 
z nich do rejonów poniżej aktualnego 
zasiedlenia (Copp 1992, Hofer i Kirch
hofer 1996). Olbrzymią rolę w kształ
towaniu jakości i ilości dostępnych dla 

świnki habitatów odgrywa dynamika 
koryta rzecznego (Hauer i in. 2008). 
Czynniki morfologiczne, modyfiko
wane spływem wód, znacznie zmie
niają i ograniczają korzystne obszary. 
W rzekach świnki wydatkują znacz
ną część energii na przeciwstawianie 
się prądowi wody i dlatego są zmu
szone zminimalizować swe pozostałe 
wydatki metaboliczne (Kamler 2006). 
Zużycie tlenu przez larwy świnki, 
mierzone w wodzie stojącej było oko
ło dwukrotnie niższe od zużycia tle
nu przez podobnej wielkości larwy in
nych gatunków ryb, takich jak pstrąg 
tęczowy, lin, płoć, karp i sum afry
kański (Clarias gariepinus), pocho
dzących w większości z wód stojących 
(Keckeis i in. 2001, Kamler 2006).

Świnka charakteryzuje się wy
sokim potencjałem przeżywalności 
i wzrostu we wczesnej ontogenezie, 
wysoką wydajnością transformacji 
pokarmu na wzrost ciała oraz dopa
sowaniem do warunków środowisko
wych (Kamler i Keckeis 2000b). 

Rozród w warunkach 
sztucznych

Pierwszy sztuczny rozród i podchów 
świnki w Europie przeprowadzono 
w Niemczech na rzece Axel już w 1922 
roku, a w połowie lat 50tych ubiegłe
go wieku udane próby podjęto również 
w Rumunii (Penaz i Hofbauer 1973). 
W Czechach pierwszy sztuczny roz
ród tego gatunku przeprowadził Vin
klarcik (1969). Penaz i Hofbauer (1973) 
rozrodzili sztucznie świnkę bezpo
średnio na tarliskach w rzece Oslavie. 
Autorzy ci przeprowadzili także uda
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ny podchów larw świnki w basenach 
karmiąc ryby zooplanktonem i star
terem pstrągowym. W Polsce szcze
gółowe obserwacje rozwoju larwalne
go świnki w warunkach akwariowych 
przeprowadził Prawocheński (1963). 
Zainteresowanie świnką, jako obiek
tem sztucznego rozrodu, pojawiło się 
jako skutek działań w wielu krajach, 
podejmowanych w celu restytucji za
nikającej ichtiofauny rzek (Hochman 
i Penaz 1989, Poncin i in. 1990, Schlott
Idl i in. 1990, Wolnicki i Górny 1994, 
1995, Kujawa i in. 1998, Fiala i Spur
ny 1999). Długoterminowy podchów 
świnki od wyklucia aż do wiosny na
stępnego roku przeprowadził Fiala 
(2001). Ostatnio, w ramach doskona
lenia procedury sztucznego rozrodu, 
w Austrii opracowano metodę krio
konserwacji nasienia świnki (Lahn
steiner i in. 2000).

Pozyskiwanie tarlaków:

Świnka produkowana jest w oparciu 
o tarlaki pozyskiwane z wód otwar
tych (Wojda i in. 2000). Jak do tej pory 
brak zadowalających efektów odno
śnie wychowu stada podstawowego 
świnki, mimo że już w latach osiem
dziesiątych ubiegłego wieku na Mo
rawach, uzyskano dojrzałe płciowo 
osobniki w wieku 3+, podchowując 
je w stawach od wylęgu (Lusk 1997). 
W 2000 roku stado hodowlane świn
ki w Rybackiej Stacji Doświadczal
nej Łąki Jaktorowskie liczyło jedynie 
4 sztuki ryb w wieku 3+, wychowa
nych od wylęgu w stawach (Cieśla i in. 
2000). Próby pozyskania tarlaków wy
chowanych w warunkach kontrolo
wanych od stadium larwalnego są jed

nak kontynuowane (Kamiński i in. 
2002). Trudności w wychowie stawo
wym tego gatunku dotyczą adaptacji 
dzikich ryb do warunków stawowych 
i powolnego wzrostu poczynając od 
drugiego roku życia. 

Preferowaną i najczęściej stosowa
ną metodą odłowu tarlaków świnki 
jest połów przy użyciu agregatu prą
dotwórczego (Cieśla i Konieczny 2000, 
Lahnsteiner i in. 2000, Szabó i in. 
2002, Kujawa i in. 2006). Połów taki 
jest selektywny, nie powoduje uszko
dzeń ciała ryb i w znacznym stopniu 
ogranicza tzw. stres odłowowy (Cie
śla 1998). Połowy ryb przy użyciu sieci 
(na przykład wontonów) mogą przy
czynić się do uszkodzeń ciała takich 
jak otarcia, ubytki łusek, wewnętrz
ne krwotoki oraz do silnego zestreso
wania ryb, co w efekcie może wywołać 
resorpcję lub wyrzucanie ikry, czy na
wet śnięcia (Cieśla 1998, Kujawa i in. 
2006). Tarlaki, a zwłaszcza samice, są 
bardzo wrażliwe na manipulacje. Na
leży obchodzić się z nimi ostrożnie, 
delikatnie i pewnie, aby do minimum 
ograniczyć stres z tym związany (Ku
jawa i in. 2006). 

Można poławiać z rzek ryby doj
rzałe w miejscu i okresie ich natu
ralnego rozrodu, jak donoszą Penaz 
(1974), Cieśla i Konieczny (2000), Kec
keis i in. (2000) lub Augustyn (2002). 
Cieśla i Konieczny (2000) przeprowa
dzali połowy w rzekach Wisłoka, Ja
siołka, Sanoczek i Osława (zlewnia 
Wisły) przy użyciu prądu z agregatu 
spalinowego, brodząc pod prąd rzeki, 
w miejscach gdzie w latach wcześniej
szych obserwowano tarło. Wybiera
no tarlaki, które ciekły. Umieszczano 
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je następnie w pojemnikach z wodą 
z dodatkiem anestetyku (2fenoksy
etanolu), aby zminimalizować nega
tywne skutki odłowów. Innym stoso
wanym środkiem może być MS 222 
(Keckeis i in. 2000).

Kolejnym, częściej stosowanym 
sposobem pozyskiwania tarlaków 
świnki jest odławianie ich tuż przed 
okresem naturalnego tarła, następ
nie przewożenie do wylęgarni i prze
trzymywanie w warunkach kontrolo
wanych. Po tarle ryby powinny wrócić 
do rzek, z których je pozyskano. Roz
wiązanie to jest powszechnie stosowa
ne do pozyskania tarlaków w Europie 
Zachodniej (Poncin i in. 1990, Wojda 
i in. 1993). W ten sposób pozyskiwa
no świnkę na tarliskach w dopływach 
Dunaju (Szigetköz, Węgry). Tarlaki 
łowiono za pomocą agregatu prądo
twórczego w połowie kwietnia, przy 
temperaturze wody 9 ˚C. Po złowieniu 
ryby przetransportowano do wylęgar
ni i umieszczono w basenach z prze
pływem wody w temperaturze 12 ˚C 
(Szabó i in. 2002). Tarlaków nie należy 
przetrzymywać w wylęgarni zbyt dłu
go, ze względu na możliwość wystą
pienia strat. Najlepiej uzyskać produk
ty płciowe w ciągu tygodnia, najwyżej 
dwóch od złowienia ryb (R. Kujawa, 
informacja ustna).

Pozyskiwanie gamet:

Sposób pozyskania gamet zależy 
od stopnia dojrzałości tarlaków. Je
śli łowione są ryby dojrzałe w miej
scu i okresie ich naturalnego rozrodu, 
sztuczne tarło przeprowadzane jest 
bezpośrednio nad rzeką, bez stosowa

nia iniekcji hormonalnej (Cieśla i Ko
nieczny 2000, Keckeis i in. 2000). 

Aby uzyskać gamety od tarla
ków gotowych do rozrodu, a złowio
nych kilka dni przed naturalnym tar
łem i przetrzymywanych w wylęgarni 
należy przeprowadzić iniekcję hor
monalną. W celu zminimalizowania 
stresu umieszcza się tarlaki w pojem
nikach z wodą z dodatkiem anestety
ku, jak 2fenoksyetanol lub MS 222. 
Iniekcji hormonalnej dokonuje się 
dootrzewnowo pod płetwę brzuszną. 
Można ją wykonać stosując ekstrakt 
z przysadki mózgowej karpia (CPH) 
(Kucharczyk i Szabó 1998, Szabó 
i in. 2002). Doświadczenia wykazały, 
że efektywną dawką CPH dla ikrzyc 
świnki jest dawka 6 mg/kg masy ciała. 
Samce otrzymywały dawkę 3 mg/kg 
masy ciała przysadki rozpuszczonej 
w 0,7 % roztworze NaCl (Szabó i in. 
2002). Inne stosowane środki to syn
tetyczne analogi hormonów gonado
tropowych, które u ryb karpiowatych 
(również świnki), powinny być poda
ne równolegle z inhibitorami dopami
ny takimi jak pimozyd, domperidon, 
metaklopramid (Kucharczyk i Sza
bó 1998, Szabó i in. 2002). Efektyw
na dawka to 6 μg gonadoliberyny ssa
czej (mGnRH) w połączeniu z 10 mg 
domperidonu podawana na kilogram 
masy ciała samicy (Szabó i in. 2002). 
Często używanym preparatem jest 
Ovopel, w którym zawarty jest ssaczy 
analog GnRH i antagonista dopaminy 
metaklopramid (Horváth i in. 1997, 
Kucharczyk i Szabó 1998, Jończyk 
i in. 2002). Granule Ovopelu o śred
niej masie 25 mg, zawierające około 
1820 µg analogu i 810 mg inhibito
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Usypianie tarlaków świnki w roztworze anestetetyku (Foto: Roman Kujawa)

Samica świnki przygotowana do pozyskiwania ikry (Foto: Roman Kujawa)
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ra, rozpuszczane są w płynie fizjolo
gicznym (0,9 % roztwór NaCl). Stosuje 
się dwukrotną iniekcję samic Ovope
lem w odstępie 24 godzin (R. Kujawa, 
informacja ustna). Pierwsza iniekcja, 
stymulująca, to 0,1 granuli/kg masy 
ciała ikrzycy (0,3 granuli/kg, jeśli sa
mica jest mało dojrzała), druga – wy
zwalająca, to 1 granula/kg masy cia

ła (lub 1,5 granuli/kg w przypadku 
samic mało dojrzałych). Po 24 godzi
nach sprawdza się czy samice ciek
ną. Samce otrzymują pojedynczą, wy
zwalającą iniekcję Ovopelem w dawce 
1 granula/kg masy ciała. Gamety po
zyskuje się przez delikatny ucisk par
tii brzusznej tarlaka. Możliwa jest 
kriokonserwacja pozyskanego w wy

Tabela 1. Wyniki stosowania różnych preparatów hormonalnych (na kg masy ciała tar
laka) podczas sztucznego rozrodu świnki (wg Targońskiej i in. 2008) (Autorzy: 1 – Szabo 
i in. 2002, 2 – Żarski i in. 2008, nd – nieokreślone)

Dawka hormonu Owulacja  
(%)

Czas latencji  
(h)

Zapłodnienie  
(%) Autor

3 mg CPH
6 mg CPH
20 µg mGnRHa
20 µg mGNRHa  
+ 10 mg domperidonu
1 granulka Ovopelu
0,5 ml Ovaprimu

67
67
0

83
89

100

nd
nd
nd

nd
5175

51

69,1
74,7



83,5
nd
nd

1
1
1

1
2
2

Iniekcja hormonalna samicy świnki (Foto: Roman Kujawa)
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niku sztucznego tarła nasienia świn
ki (Lahnsteiner i in. 2000). Przepro
wadzana jest ona poprzez zamrażanie 
w parach ciekłego azotu na wysoko
ści 4 cm od jego powierzchni, w tem
peraturze od 95 do 85 ˚C. Optymal
ne warunki rozmrażania polegają na 
umieszczeniu słomek z kriokonser
wowanym nasieniem w łaźni wodnej 
o temperaturze 25 ˚C na 30 sekund.

Zapłodnienie i inkubacja ikry:

Uzyskana ikra powinna być zapład
niana mleczem pobranym od kilku 
samców, na przykład w ilości około 10
15 ml na każdy litr ikry (Cieśla i Ko
nieczny 2000). Jeśli tarło odbywało się 
nad rzeką możliwe jest przewiezienie 
ikry do wylęgarni „na sucho”, tylko 
po wymieszaniu z mleczem w płynie 
owaryjnym, bądź też zapłodnienie jej 
bezpośrednio na brzegu. Odsetek za
płodnienia jest zazwyczaj bardzo wy
soki i nie spada poniżej 95 % (Augu
styn 2002).

Zapłodnioną ikrę świnki po na
pęcznieniu należy rozkleić. Można to 
zrobić w zawiesinie talku (Cieśla i Ko
nieczny 2000, R. Kujawa, informacja 
ustna), w moczniku, w mleku (R. Ku
jawa, informacja ustna) lub przy uży
ciu zawiesiny iłu lub gliny (Halacka 
i Lusk 1995, A. Skrzypczak, informa
cja ustna). Do usuwania kleistości ikry 
używa się talku technicznego w ilości 
100 g talku i 2530 g NaCl na 10 dm3 
wody (R. Kujawa, informacja ustna). 
Dla mocznika proporcje te wynoszą 
40 g mocznika i 30 g NaCl na 10 dm3 
wody. Możliwe jest zastosowanie roz
tworu mleka (o zawartości około 3,2 % 

tłuszczu) z wodą w stosunku 1:1 lub 
1:2. Użycie mleka może spowodować 
nadmierny rozwój bakterii lub ple
śni, dlatego należy ikrę obserwować, 
aby w porę zastosować kąpiele profi
laktyczne. Odklejanie ikry trwa około 
1,01,5 godziny i polega na kilkukrot
nym płukaniu jej w stosowanym roz
tworze. Możliwe jest rozklejenie ikry 
świnki poprzez wielokrotne płukanie 
w wodzie i ręczne mieszanie, a następ
nie umieszczenie jej na około trzy dni 
w przepływie 1,52 dm3/min, zredu
kowanym potem do 1 dm3/min (Au
gustyn 2002). Do usunięcia kleistości 
ikry świnki (już po umieszczeniu jej 
w aparatach Weissa), stosowano tak
że jedynie intensywny przepływ wody 
i stałe mieszanie przy użyciu pióra gę
siego (Cieśla i Konieczny 2000). Me
chaniczne mieszanie ikry koniecz
ne było wówczas przez 24 godziny. 
Po tym czasie kleistość ziaren znacz
nie spadła i wystarczający był jedy
nie przepływ wody. Podobne sposoby 
usuwania kleistości ikry świnki poda
ją Halacka i Lusk (1995). Stosowali oni 
płukanie przez 25 minut w badanym 
roztworze, z jednokrotną wymianą 
roztworu. Najmniejsze straty ikry od
notowali korzystając z roztworu talku 
i soli kuchennej w proporcji 10 g talku 
i 4,5 g NaCl na jeden litr wody oraz ka
olinu w ilości 10 g na jeden litr wody.

Rozklejoną ikrę umieszcza się 
w aparatach Weissa, w ilości 12 dm3 
na jeden standardowy słój, gdzie od
bywa się jej dalszy rozwój. Inkubuje 
się ją w przepływie wody 12 dm3/min, 
tak uregulowanym, aby lekko mie
szał całą zawartość ikry w słoju (Au
gustyn 2002, Keckeis i in. 2000, Ku
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Pozyskiwanie gamet od tarlaków świnki (powyżej – pozyskiwanie ikry, poniżej – pozy
skiwanie nasienia) (Foto: Roman Kujawa)
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jawa 2004). Optymalna temperatura 
inkubacji wynosi około 16 ˚C (Kam
ler i in. 1998). Inkubacja w średniej 
temperaturze 14,7 ˚C trwa 6 dni – 88 
stopniodni (D )̊ (Halacka i Lusk 1995). 
Jeśli inkubacja przebiegała w tem
peraturze 1112 ˚C (średnio 11,5 ˚C), 
czas inkubacji do zaoczkowania wy
niósł 8 dni (90 D )̊, wyklucie larw na
stąpiło po 12 dniach (140 D )̊, po dal
szych czterech dniach (16 dni, 185 D )̊ 
wylęg aktywnie pływał (Cieśla i Ko
nieczny 2000). Natomiast, gdy jej roz
wój odbywał się w wodzie o tempe
raturze 212 ˚C (średnio 8 ˚C) to czas 
inkubacji do zaoczkowania wyniósł 
20 dni (120 D )̊, do wyklucia 30 dni 
(230 D )̊, do podniesienia wylęgu 40 
dni (320 D )̊. Według Jończyka i in. 
(2002), optymalny zakres temperatu
ry wody dla inkubacji ikry świnki wy
nosi 1214 ˚C. W tych warunkach czas 
inkubacji wynosi 216280 ˚D. Przy in
kubacji w średniej temperaturze 14 ˚C 
i natlenieniu wody 78 mg O2/dm3 (70
90 % nasycenia) wylęganie się larw 
następuje po około 10 dniach (R. Ku
jawa, informacja ustna). W badaniach 
Keckeisa i in. (2000) zawartość tlenu 
podczas inkubacji ikry wahała się od 
67,1 do 72,1 % nasycenia.

Przeżywalność embrionów do sta
dium wylęgu jest zależna od tempera
tury wody podczas inkubacji. Spadek 
temperatury poniżej 810 ˚C powodu
je zwiększone straty (Herzig i Winkler 
1985, Halacka i Lusk 1995). Przykła
dem może być jej niewielka przeży
walność (21 %) w Ośrodku Zarybie
niowym Wołkowyja, gdzie średnia 
temperatura wody w trakcie inkuba
cji wynosiła 8 ˚C, a spadała nawet do 

1 ˚C (Cieśla i Konieczny 2000). Prze
żywalność zapłodnionej ikry świn
ki pozyskanej od tarlaków z Popradu 
wynosiła 7595 % (Augustyn 2002). 
Müller (1997 za Küttel i in. 2002), jako 
korzystny dla rozwoju embrionalnego 
swinki podaje zakres temperatur wody 
od 12 do 17 ̊ C. Aby zapobiec rozwojo
wi pleśniawki należy stosować kąpiele 
profilaktyczne inkubowanej ikry.

Podczas inkubacji ikry świnki za
obserwowano również nietypowe zja
wisko, które można określić jako „pę
kanie” czy też „rozpadanie się” ziaren 
w trakcie inkubacji (Halacka Lusk 
1995, Cieśla i Konieczny 2000, R. Ku
jawa, A. Skrzypczak, informacja ust
na). Zjawisko to nie występuje u in
nych ryb reofilnych. Na Morawach 
jest ono notowane od 1985 roku (Ha
lacka i Lusk 1995). Straty trwają do 
około połowy okresu inkubacji i się
gają 6090 % inkubowanej ikry. Cieśla 
i Konieczny (2000) zauważyli, że pro
ces ten zaczynał się w przedziale 36
72 godzin od rozpoczęcia inkubacji. 
W niższych temperaturach (do 8 ˚C) 
trwał 46 dni, zaś w przypadku tempe
ratur powyżej 10 ˚C około 2 dni. Gdy 
temperatura inkubacji była korzystna 
po 48 godzinach pojawiły się pierw
sze „rozerwane” ziarna, zaś pomiędzy 
72 a 96 godziną zniknęło około 90 % 
całej ilości ikry. Nie zaobserwowano 
zależności tego procesu od sposobu 
transportu czy też odklejania lub nie 
ikry. Stwierdzono, że był on bardziej 
gwałtowny w wyższej temperaturze, 
w przypadku ikry odklejonej w talku, 
inkubowanej w zamkniętym obiegu 
wody. To samo zjawisko zmniejszania 
się objętości pozyskanej ikry poprzez 
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Mieszanie ikry świnki (Foto: Roman Kujawa)

Odklejanie ikry świnki w roztworze talku (Foto: Roman Kujawa)
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„pękanie” ziaren (osłonek jajowych), 
odnotowali także hodowcy ze Słowa
cji (A. Skrzypczak, informacja ust
na). Zaobserwowali oni, że największe 
straty ikry poprzez „pękanie” osłonek 
jajowych następują w okresie od dru
giegoczwartego dnia po zapłodnie
niu do jej zaoczkowania. Przypuszcza 
się, że proces ten zachodzi na mniejszą 
skalę, jeśli tarło odbyło się przy udzia
le znacznej liczby samców, a w wa
runkach sztucznych do zaplemnienia 
użyto dużej objętości nasienia. Inna 
interpretacja tego zjawiska jest taka, 
że zachodzi ono, gdy pozyskano ikrę 
przejrzałą, nawet nieznacznie (R. Ku
jawa, informacja ustna).

Także Halacka i Lusk (1995) wska
zują, że powodem tego rodzaju strat 
ikry może być zła jakość uzyskanych 
gamet, do czego przyczynił się znacz
ny spadek liczebności populacji świn
ki i związane z tym trudności z po
zyskaniem tarlaków o odpowiednim 
stopniu dojrzałości. Gorsza jakość 
ikry może wynikać również ze znisz
czenia jednorodności genetycznej po
pulacji, poprzez zarybianie materia
łem o heterogenicznym pochodzeniu.

Metody podchowu larw:

Podchów larw świnki możliwy jest za
równo w warunkach kontrolowanych 
jak i w warunkach stawowych. Ob
sady zbiorników podchowowych lub 
stawów dokonuje się, gdy wylęg, któ
ry po wykluciu opada na dno zbior
nika, rozpocznie aktywne pływanie 
(Wolnicki i Myszkowski 1998b, Kuja
wa 2004). Następuje to, w zależności 
od temperatury, po około 45 dniach 

od wyklucia. Wspomniany wcześniej, 
długi okres odporności na brak po
karmu larw świnki pozwala na swo
bodę manipulacji i duży margines 
bezpieczeństwa przy ich podchowie 
(Kujawa 2004). Krótkotrwałe prze
trzymywanie wylęgu bez pokarmu 
nie ma wpływu na jego rozwój i kon
dycję (Penaz 1971). 

W stawach świnka jest zazwyczaj 
gatunkiem dodatkowym, uzupełniają
cym zasadniczą produkcję karpia (Cie
śla 2002). Mimo, że w chowie polikultu
rowym z karpiem wzrost karpiowatych 
ryb reofilnych, takich jak świnka, cer
ta, brzana, jaź, kleń i boleń w okresie 
pierwszych 45 tygodni życia był zbli
żony, a przeciętna długość narybku let
niego tych gatunków wynosiła oko
ło 45 cm, to dały się zauważyć pewne 
różnice międzygatunkowe w tempie 
wzrostu (Cieśla i in. 2000). Najwolniej
szym tempem wzrostu cechowała się 
właśnie świnka. Ze względu na powol
ny wzrost świnki w stawach i bardzo 
dużą wrażliwość na manipulacje pod
czas odłowów, zaleca się jej podchów 
tylko do etapu narybku letniego (Cie
śla i in. 2000, Cieśla 2002).

Obserwowano także możliwość 
podchowu larw ryb reofilnych w po
likulturze, obsadzając wylęg jazia 
i świnki do jednego stawu i podcho
wując go do narybku letniego (Cieśla 
2002). Obsada na 1 ha stawu wyno
siła 50000 sztuk podniesionego wy
lęgu świnki o długości około 1,6 cm 
i masie 30 mg i 100000 jazia o długoś
ci około 1,2 cm i masie 15 mg. Pod
chów prowadzono w dobrych warun
kach termicznych (temperatury wody 
powyżej 18 ˚C) i pokarmowych (za
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stosowano dodatkowe nawożenie or
ganiczne obornikiem, aby utrzymać 
odpowiednią liczebność pokarmu na
turalnego). Świnka charakteryzowa
ła się stosunkowo szybkim tempem 
wzrostu przez pierwsze 14 dni (oko
ło 1 mm długości i 20 mg/szt w ciągu 
doby). W ciągu następnych dwóch ty
godni przyrosty były nieco mniejsze, 
zaś ostatnie dwa tygodnie to spadek 
przyrostów do około 0,2 mm długoś
ci i 10 mg/szt w w ciągu doby. Mogło 
to być wynikiem zmiany w preferen
cjach pokarmowych w trakcie onto
genezy. Początkowo zarówno wylęg 
jazia jak i świnki odżywiał się zoo
planktonem (najpierw były to głów
nie wrotki i młodociane stadia widło
nogów (nauplii), następnie wioślarki 
i widłonogi). Począwszy od trzecie
go tygodnia podchowu pojawiło się 
wyraźne zróżnicowanie w pokarmo
wych preferencjach obydwu gatun
ków. Świnka preferowała organizmy 
naroślowe (peryfiton). Jaź natomiast 
żerował w toni wodnej, jego pokar
mem były larwy owadów, wioślarki, 
dorosłe owady. W trakcie sześciotygo
dniowego podchowu (początek maja 
– połowa czerwca), w korzystnych wa
runkach jaź osiągnął długość całko
witą równą średnio 4,5 cm i masę 1 g, 
a świnka odpowiednio 3,5 cm i 0,5 g 
na sztukę. Przypuszczalnie dokarmia
nie świnki w stawach paszami komer
cyjnymi mogłoby pomóc w uzyskaniu 
narybku letniego o większej długoś
ci (ponad 4 cm), ułatwiającej odłów 
i wszelkie manipulacje.

Najskuteczniejszą metodą maso
wej produkcji materiału zarybienio
wego jest intensywny podchów larw 

i form młodocianych ryb w warun
kach kontrolowanych (Poncin i in. 
1990, Myszkowski i Kamler 2006). 
Kontrolowany podchów wylęgu ma na 
celu uzyskanie maksymalnego tempa 
wzrostu, przy jak najmniejszych stra
tach w obsadzie. Aby to osiągnąć nale
ży utrzymać odpowiednie parametry 
biotechniczne podchowu (Wolnic
ki i Myszkowski 1998b, Kujawa 2004, 
Wolnicki 2005). Najważniejszymi są: 
optymalna dla wzrostu temperatura 
wody i odpowiedni pokarm. Kolejne 
to: zagęszczenie obsady, długość i czę
stotliwość okresu karmienia oraz ja
kość wody.

Minimalny okres podchowu larw 
świnki zalecany przez Wolnickiego 
i Myszkowskiego (1998b) to 20 dni, do
bowy okres żywienia to 1216 godzin, 
przy częstości karmienia, co 13 go
dziny. Początkowa racja paszy powin
na wynosić 25 % biomasy obsady na 
dzień, końcowa 57 %. W badaniach 
Spurnego i in. (2004) dawka paszy 
wynosiła od 6,1 do 8,4 % biomasy ryb, 
ilość zadawanych naupliusów solowca 
w trakcie trzytygodniowego podcho
wu zmniejszała się z 50 do 25 % bio
masy ryb. Często stosowane jest rów
nież żywienie ad libitum. Zawartość 
tlenu rozpuszczonego w wodzie pod
czas prowadzonych podchowów wy
nosiła 5,67,9 mg O2/dm3 (Kujawa 
2004, Spurny i in. 2004) i utrzymywa
ła się na poziomie od około 50 do po
nad 80 % nasycenia (Wolnicki i Górny 
1994b, Spurny i in. 2004), pH waha
ło się od 7,19 do 8,0 (Wolnicki i Gór
ny 1994b, Kujawa 2004). U larw świn
ki nie zaobserwowano nigdy zjawiska 
kanibalizmu (Wolnicki 2005). 
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Larwy ryb karpiowatych cechu
ją się wyraźną ciepłolubnością i bar
dzo szybkim przyrostem masy cia
ła w sprzyjających warunkach. Z tego 
powodu utrzymanie odpowiedniej 
temperatury wody odgrywa dużą rolę 
w okresie larwalnym, znacznie więk
szą niż w okresie młodocianym (Ku
jawa 2004, Wolnicki 2005). Larwy 
świnki najlepsze przyrosty osiągają 
w temperaturze 2528 ˚C (Wolnicki 
i Górny 1994a, Wolnicki i Myszkow
ski 1998a, Keckeis i in. 2001). Keckeis 
i in. (2001) zaobserwowali, że różnice 
we wzroście larw świnki podchowy
wanej w temperaturze 25 ˚C lub 28 ˚C 
są niewielkie. Dlatego też temperatu
ra 2526 ˚C, jako optymalna dla wzro
stu, jest zalecana i najczęściej stosowa
na podczas podchowu wylęgu świnki 

w warunkach kontrolowanych (Wol
nicki i Górny 1994a, Wolnicki i Mysz
kowski 1998b, Kujawa i in. 1998, Kuja
wa 2004, Spurny i in. 2004).

Przyrost ryb jest w dużym stop
niu uzależniony od wielkości obsady. 
W trakcie podchowów larw świnki, 
prowadzonych z początkową obsadą 
akwariów 25, 50, 75 osobników na je
den dm3 wody, obserwowano począt
kowo wyrównane tempo wzrostu ryb 
(Kujawa 2004). Dopiero od pewne
go momentu wielkość ich zaczęła się 
różnicować w zależności od zagęsz
czenia. Wyraźne różnice istotne sta
tystycznie w średniej masie i długoś
ci larw świnki w grupach o różnym 
zagęszczeniu wystąpiły począwszy 
od 13 dnia podchowu i utrzymały się 

Początek podchowu larw świnki w warunkach kontrolowanych – rozpoczęcie żerowa
nia (Foto: Roman Kujawa)
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do końca eksperymentu. Najszybsze 
tempo wzrostu uzyskano w zbiorni
kach, w których było najmniejsze za
gęszczenie, natomiast największą bio
masę larw osiągnięto w zbiornikach 
o największym zagęszczeniu. Po okre
sie trzytygodniowego podchowu śred
nia masa ryb z grupy o najmniejszym 
zagęszczeniu wynosiła 181,2 mg, przy 
średniej długości 28,2 mm, i była wy
raźnie większa niż larw z grupy o naj
większym zagęszczeniu (odpowied
nio 123,1 mg, 25,3 mm). Największą 
biomasę ryb (9,05 g/dm3) uzyskano 
w grupie o najliczniejszej obsadzie, 
a najmniejszą (4,48 g/dm3) w obsadzie 

najmniej licznej. Wielkość obsady nie 
wpłynęła negatywnie na przeżywal
ność podchowywanych larw, któ
ra w trakcie przeprowadzonych pod
chowów była bardzo wysoka (powyżej 
98 %). Pojedyncze śnięcia nie były 
związane z wielkością obsad, lecz naj
prawdopodobniej z wadami rozwojo
wymi larw. 

Mimo, że w najmniejszym testo
wanym zagęszczeniu larwy osiągnę
ły najlepszy przyrost średniej długoś
ci i masy ciała, stosowanie większych 
obsad jest bardziej korzystne ze wzglę
dów ekonomicznych (Kujawa 2004). 

Larwy świnki w okresie resorpcji woreczka żółtkowego. Wylęgarnia w Sulejowie (Foto: 
Roman Kujawa) 
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Początkowy podchów larw ryb, pro
wadzony w dużych zagęszczeniach, 
sprzyja lepszemu wykorzystaniu pa
szy (ryby nie tracą energii na poszuki
wanie pokarmu) i obniżeniu kosztów, 
związanych z zapewnieniem odpo
wiedniej temperatury wody. W na
stępnych etapach podchowu możliwe 
jest rozgęszczenie obsad poprzez prze
niesienie części ryb do innych zbior
ników lub zwiększenie ilości wody 
w zbiornikach przez podniesienie jej 
poziomu.

Larwy ryb karpiowatych uważane 
są za szczególnie trudne w podcho
wie w warunkach kontrolowanych, 
ze względu na niską efektywność tra
wienia, będącą wynikiem bardzo sła
bego rozwoju układu pokarmowe
go i niepełnego zestawu własnych 
enzymów trawiennych (Ostaszew
ska i in. 2003, Wolnicki 2005). Z tego 
powodu kolejnym, niezwykle istot
nym warunkiem powodzenia pod
chowu larw ryb jest zapewnienie im 
odpowiedniego pokarmu. Powinien 
on być chętnie pobierany i przyswa
jany przez larwy, wygodny w uży
ciu, łatwy do precyzyjnego dawkowa
nia i długotrwałego przechowywania, 
a przy tym niedrogi (Wolnicki 2005). 
Wylęg podchowywany w warunkach 
kontrolowanych można żywić pokar
mem naturalnym, starterami lub die
tami kombinowanymi. 

Optymalnym naturalnym pokar
mem dla larw ryb karpiowatych może 
być zooplankton o urozmaiconym 
składzie gatunkowym i zróżnicowa
nej strukturze wielkościowej, dający 
możliwość selektywnego wybierania 
ofiar, pod warunkiem jego dostęp

ności w optymalnym zagęszczeniu 
(Kamler 1992). Wadą są trudności 
z pozyskaniem tego pokarmu w odpo
wiednim czasie, ilości i jakości, oraz 
przechowywaniem go w dużym za
gęszczeniu w stanie żywym, bez utraty 
wartości odżywczych, a także niebez
pieczeństwo przeniesienia do zbior
ników podchowowych groźnych dla 
larw drapieżnych bezkręgowców oraz 
pasożytniczych pierwotniaków. 

Do podchowu ryb karpiowatych 
stosowano również monokultury róż
nych organizmów zwierzęcych takich 
jak pierwotniaki, wrotki, wioślarki, ni
cienie itd. Jednak mimo korzystnych 
wyników, jakie na przykład dla świnki 
uzyskali Adámek i Adámkova (1999), 
stosując monokulturę nicieni z rodzaju 
Anguillula, żadna z tych diet nie znala
zła szerokiego zastosowania w praktyce. 
Najczęściej stosowanym początkowym 
pokarmem dla stadiów larwalnych ryb, 
w tym świnki, stały się żywe naupliu
sy solowca (Artemia sp.). Są one odpo
wiednim pokarmem zarówno ze wzglę
du na swój skład chemiczny, wielkość 
pojedynczego naupliusa jak i niewielką 
pracochłonność produkcji. Z powodze
niem stosowano je do podchowu świn
ki (Wolnicki i Górny 1994a,b, Wolnic
ki i Myszkowski 1998b, Kujawa i in. 
1998, Kujawa 2004, Spurny i in. 2004). 
Porównanie wyników uzyskanych 
z udziałem żywego, naturalnego zoo
planktonu i żywych naupliusów solow
ca wskazuje, że przeżywalność wynika
jąca ze stosowania tej drugiej diety jest 
wyższa i bardziej wyrównana. Oprócz 
żywych naupliusów solowca używa
ne są cysty tego skorupiaka poddane 
wcześniej procesowi dekapsulacji, czyli 
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chemicznego rozpuszczenia niestraw
nej dla ryb osłonki jajowej. Wartość 
odżywcza zdekapsułowanych cyst jest 
porównywalna z żywymi naupliusa
mi, łatwo je przechowywać przez długi 
czas, a żywienie można zautomatyzo
wać jak żywienie starterami (Wolnicki 
2005). Przeżywalność larw karmionych 
zdekapsułowanymi cystami jest bardzo 
wysoka, wzrost nieco słabszy niż przy 
użyciu żywych naupliusów. Charakte
rystyczną cechą podchowu z użyciem 
diet żywych jest wysoka przeżywalność 
larw, zazwyczaj przekraczająca 90 %.

Próby karmienia większości ga
tunków larw karpiowatych ryb reofil
nych od początku wyłącznie pasza
mi granulowanymi kończą się zwykle 
zahamowaniem tempa wzrostu i ob
niżeniem odporności na choroby, co 
prowadzi do masowych śnięć (np. Ke
stemont i Stalmans 1992, Wolnicki 
i Myszkowski 1999, Wolnicki 2005). 
Reakcja taka zależy od gatunku ryby, 
cech paszy i temperatury wody. Do
świadczenia wykazały, że świnka na
leży do gatunków cechujących się 
stosunkowo szybkim wzrostem naj
młodszych stadiów larwalnych wy
łącznie na paszach, stosowanych od 
początku odżywiania egzogenne
go (Wolnicki i Górny 1994b, Wolnic
ki i Myszkowski 1998b, Spurny i in. 
2004). Świnka łatwo akceptuje paszę, 
chętnie ją zjada i efektywnie wykorzy
stuje, jest gatunkiem aktywnie żerują
cym nie tylko w toni wodnej i na dnie, 
lecz i przy powierzchni (Wolnicki 
i Górny 1994b). Tempo wzrostu larw 
świnki żywionych komercyjnym star
terem AZ 200 w porównywalnych wa
runkach było nieco niższe od uzyska

nego z użyciem pokarmu naturalnego, 
przy podobnej przeżywalności rzę
du 9698 % (Wolnicki i Myszkowski 
1998b). Larwy karmione naupliusami 
Artemia sp. uzyskały długość całko
witą i masę ciała odpowiednio 27 mm 
i 170 mg, a starterem AZ 200 23 mm 
i 100 mg. Spurny i in. (2004), karmiąc 
larwy świnki starterem pstrągowym, 
paszą o składzie planktonu oraz na
upliusami solowca, najwyższą prze
żywalność (99,3 %) i najlepszy wzrost 
(długość całkowita 22 mm, masa 69,2 
mg) uzyskali podając solowca. Stosu
jąc paszę o składzie planktonu uzyskali 
znacznie lepsze wyniki w porównaniu 
ze starterem pstrągowym (odpowied
nio przeżywalność 98,8 i 77,3 %, dłu
gość całkowita 17,5 i 15,9 mm, masa 
42,5 i 24,5 mg). Wyniki podchowu 
larw świnki z zastosowaniem naupliu
sów Artemia sp. i trzech rodzajów 
starterów Nutra AB, Perla Plus i Per
la Larva Proactiv wykazały, podobnie 
jak w innych doświadczeniach, że naj
lepszy wzrost i najwyższą przeżywal
ność osiągają larwy żywione naupliu
sami (Ostaszewska i in. 2005). Z pasz 
najlepszą okazała się Nutra AB, któ
ra miała najwyższy poziom kwasów 
tłuszczowych nienasyconych, zaś sto
sując paszę Perla Larva Proactiv osią
gnięto najgorsze rezultaty. Odnotowa
no różnice w budowie wątroby larw 
żywionych różnym pokarmem. Do
tyczyły one wielkości hepatocytów 
i rozmiarów obszaru cytoplazmy, za
wierającego glikogen i lipidy. Odnoto
wano obecność wakuoli tłuszczowych 
w enterocytach środkowego odcinka 
jelita ryb żywionych naupliusami so
lowca. Takich wakuoli nie było u ryb 
żywionych starterami.
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Porównanie tempa wzrostu i prze
żywalności uzyskanych podczas pod
chowu w warunkach kontrolowanych 
jedenastu gatunków larw ryb kar
piowatych, w tym świnki, z zastoso
waniem pokarmu naturalnego i pasz 
granulowanych zestawiono w pracy 
Kamler i Wolnickiego (2006).

Larwy świnki można od począt
ku karmić paszami sztucznymi, ale ich 
wzrost jest wolniejszy, a śmiertelność 
osiąga kilka procent (Kujawa i in. 1998, 
Kujawa 2004). Stosowanie w czasie pod
chowu wyłącznie pasz nie pozwala na 
pełne wykorzystanie potencjału wzro
stowego larw. Lepsze wyniki uzyskuje 
się, gdy pasza sztuczna zostanie poda
na rybom dopiero po pewnym okre
sie karmienia pokarmem naturalnym. 
Można wyróżnić dwa główne sposo
by żywienia larw reofilnych ryb kar
piowatych różnymi kombinacjami po
karmu naturalnego i pasz startowych 
(Kujawa 2004, Wolnicki 2005). Pierw
szy z nich, częściej stosowany, polega 
na podawaniu w pierwszych dniach 
podchowu wyłącznie pokarmu natu
ralnego i skokowym lub stopniowym 
zastąpieniu go paszą startową, zazwy
czaj po 110 dniach. Drugi sposób po
lega na codziennym, lub rzadszym po
dawaniu pokarmu naturalnego, jako 
dodatku do diety podstawowej, którą 
stanowi starter. Warunkiem rzeczywi
stej poprawy efektywności podchowu 
jest odpowiednio długi okres stosowa
nia od początku odżywiania egzogen
nego pokarmu naturalnego lub odpo
wiednia częstotliwość żywienia tym 
pokarmem, jako dodatkiem do paszy. 
Wymaga to praktycznej wiedzy w od
niesieniu do każdego gatunku. Żywie

nie kombinacjami pokarmu natural
nego i starterów wpływa korzystnie 
na tempo wzrostu oraz przeżywalność 
larw ryb karpiowatych, w porównaniu 
z żywieniem samymi paszami. Zazwy
czaj w wyniku stosowania diet kombi
nowanych tempo wzrostu larw mieści 
się pomiędzy rezultatami uzyskiwa
nymi z użyciem samej paszy i same
go pokarmu naturalnego, natomiast 
przeżywalność dorównuje wynikom 
osiąganym na pokarmie naturalnym.

Metodę żywienia kombinowane
go larw świnki, gdzie wyłączną dietą 
w pierwszych dniach podchowu jest 
pokarm naturalny, po kilku dniach 
skokowo lub stopniowo zastąpio
ny paszą sztuczną stosowali Wolnic
ki i Górny 1994b, Kujawa i in. 1998 
oraz Kujawa 2004. W badaniach Kuja
wy (2004) pokarm naturalny zastępo
wano od 5, 9 albo 13 dnia podchowu 
paszą, zaś grupę kontrolną stanowiły 
larwy karmione przez cały czas eks
perymentu (21 dni) naupliusami so
lowca. Stosowano pasze firmy Aller 
Aqua, przeznaczone do komercyjnego 
podchowu pstrąga (SGP 493 Krystal, 
zawartość białka i tłuszczów odpo
wiednio 53 % i 14 %) lub karpia (Aller 
Uni Starter, zawartość białka i tłusz
czów odpowiednio 55% i 7%). Wyni
ki doświadczenia były zbliżone, nie
zależnie od stosowanego pokarmu. 
Larwy chętnie pobierały zarówno pa
szę karpiową jak i pstrągową. Odnoto
wano niewielką przewagę w grupach 
karmionych paszą karpiową, zwłasz
cza, gdy stosowano ją od 9 dnia pod
chowu. Różnice istotne statystycz
nie w średniej masie i długości ciała 
ryb w poszczególnych grupach żywie
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niowych obserwowano dopiero po
cząwszy od 17 dnia podchowu. Śred
nia długość końcowa wahała się od 
19,6 mm u świnki żywionej starte
rem karpiowym od 5 dnia podchowu 
do 24,3 mm dla żywionej pokarmem 
naturalnym, natomiast średnia masa 
końcowa wynosiła od 68,0 mg dla ryb 
żywionych starterem pstrągowym od 
5 dnia podchowu do 136,2 mg dla ryb 
żywionych pokarmem naturalnym, 
przeżywalność odpowiednio od 95,0 
do 98,5 %. Wskaźnik przyrostu masy 
i biomasy oraz długości na jednostkę 
czasu w grupach, otrzymujących pa
szę karpiową i pstrągową był podobny. 
Przyrosty masy i długości larw świn
ki i pozostałych badanych gatunków, 
osiągnięte w końcu podchowu, na po
karmie naturalnym były największe. 
Zbliżone efekty uzyskano również, 
gdy pokarm naturalny zastąpiono 13 
dnia starterem karpiowym.

Uzyskane rezultaty wskazują, że 
zastosowanie pasz komercyjnych jest 
uzasadnione zarówno ze względów 
hodowlanych jak i praktycznych od 
5 dnia podchowu larw świnki (Ku
jawa 2004). Możliwość szybkiego za
stąpienia pokarmu naturalnego paszą 
granulowaną jest istotna ze względów 
ekonomicznych gdyż cena 1 kg jaj Ar
temii sp. jest kilkadziesiąt razy wyższa 
od ceny granulatu (Kujawa i in. 1998, 
Kujawa 2004).

Metody wychowu narybku:

Najczęściej stosowaną metodą pro
dukcji narybku świnki jest jej wychów 
w stawach (Lusk i Krcal 1988, Bla
hák i Lusk 1995, Lusk 1997, Wolnic

ki i Myszkowski 1998b, Wolnicki i in. 
1999, Cieśla i in. 2000), możliwy jest 
wychów narybku w warunkach kon
trolowanych (Wolnicki i Myszkowski 
1998a,b), podjęto również próbę pod
chowu świnki w sadzach (Wolnic
ki i Górny 1994b). Materiałem wyj
ściowym do obsady stawów mogą być 
zarówno aktywnie pływające larwy 
(Blahák i Lusk 1995, Lusk 1997, Cie
śla i in. 2000) jak i wylęg podchowany 
w warunkach kontrolowanych (Wol
nicki i Górny 1994b, Wolnicki i Mysz
kowski 1998b, Wolnicki i in. 1999). 
Prowadzono podchów świnki w czy
stych obsadach (Lusk 1997, Wolnic
ki i Myszkowski 1998b, Wolnicki i in. 
1999) lub w polikulturze z innymi ga
tunkami, na przykład z karpiem (Cie
śla i in. 2000). 

Gatunki uznawane za obligatoryj
nie rzeczne, czyli świnka, brzana i cer
ta, rosną w stawach o wiele wolniej 
niż gatunki bardziej plastyczne śro
dowiskowo, takie jak jaź, boleń i kleń 
(Cieśla i in. 2000a, b). Wysokie tem
po wzrostu świnki ogranicza się do 
46 tygodni po wykluciu, później ule
ga nagłemu zahamowaniu (Wolnicki 
i in. 1999). Prawdopodobnie przyczy
ną jest podłoże pokarmowe. W cho
wie polikulturowym z karpiem, świn
ka podchowywana od wylęgu, jesienią 
osiągnęła długość 56 cm (Cieśla i in. 
2000a). Odłowienie i odsortowa
nie świnek w dużej masie karpia było 
trudne i uciążliwe. Odnotowano rów
nież jej wysoką śmiertelność. Wyma
ga to pozostawienia nawet kilku tysię
cy sztuk narybku, aby uzyskać stado 
o liczebności około 100 tarlaków. 
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Wzrost świnki w stawach jest jed
nak szybszy niż w warunkach na
turalnych, zwłaszcza, gdy ryby są 
dokarmiane. Blahák i Lusk (1995) 
w pierwszym roku podchowu uzy
skali narybek o długości 90165 mm, 
w drugim roku do 255 mm, podczas 
gdy w rzekach tę ostatnią długość 
osiągają ryby 45 letnie (Heese 2000). 
Trzyletni podchów stawowy świnki 
prowadzony od wylęgu, w monokul
turze, z dokarmianiem jej od począt
ku maja do końca września soją, mąką 
zbożową, granulatem karpiowym 
i rozdrobnionym granulatem dro
biowym, również wykazał jej szybsze 
tempo wzrostu niż w rzekach (Lusk 
1997). W pierwszym roku podcho
wu narybek jesienny miał wyrówna
ną wielkość i uzyskał średnią długość 
127 mm (zakres od 104 do 135 mm), 
w drugim roku 214 mm (zakres 190

237 mm), w trzecim roku 287 mm (za
kres 263304 mm). Wzrost szybszy niż 
w warunkach naturalnych, był wy
nikiem wystarczającej ilości pokar
mu, wyższych niż w rzekach tempera
tur wody oraz mniejszych wydatków 
energetycznych na żerowanie i utrzy
manie się w wodzie stojącej w porów
naniu z wydatkami na utrzymanie się 
w prądzie rzeki. 

Według Wolnickiego i in. (1999) 
materiałem wyjściowym do podcho
wu świnki w stawach powinien być 
wylęg podchowany w warunkach 
kontrolowanych. Obsadzenie stawu 
z intensywną obsadą wylęgu karpia 
i amura, rybami o masie jednostko
wej 0,21 g, podchowanymi uprzednio 
najpierw w warunkach kontrolowa
nych przez 20 dni, następnie w sa
dzu umieszczonym w stawie przez 10 

Narybek świnki (Foto: Roman Kujawa)
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dni, pozwoliło na uzyskanie w końcu 
września narybku o długości całko
witej 8 cm i masie ciała 3 g (Wolnic
ki i Górny 1994b). Przeniesienie ryb 
z akwariów do sadza wymagało obni
żenia temperatury wody do notowanej 
aktualnie w stawach oraz przyzwycza
jenia ryb karmionych starterami do 
pokarmu żywego, poprzez karmienie 
niewielkimi ilościami Artemii. W sa
dzu osiągnięto przeżywalność 94 % 
i przyrost o około 50 %.

Stawy przeznaczone do wycho
wu narybku powinny być specjalnie 
przygotowane pod obsady ryb reofil
nych (Wolnicki i Myszkowski 1998b, 
Wolnicki 2000). Szczególnie dotyczy 
to wspomnianych już świnki, brza
ny i certy, jako gatunków, z którymi 
w tradycyjnych stawach karpiowych 
osiąga się bardzo słabe wyniki pro
dukcyjne i hodowlane. Do podcho

wu tych gatunków należy przeznaczać 
nieduże stawy o powierzchni od 100 
do 5000 m2 (np. niewykorzystywane 
naturalne tarliska karpiowe), o twar
dym, niezamulonym dnie, mało za
rośnięte, dobrze zabezpieczone przed 
dostępem drapieżnych kręgowców 
i rozwojem drapieżnych wodnych 
bezkręgowców. Powinny być one cał
kowicie osuszane i przygotowane do 
odłowu za mnichem. Istotne jest ich 
specjalne nawożenie pod kątem wy
magań pokarmowych obsad. Wychów 
narybku ryb reofilnych należy prowa
dzić w czystych obsadach lub polikul
turach, utworzonych z gatunkami nie 
konkurującymi o te same zasoby po
karmu naturalnego (np. larwy świnki 
i miętusa – Harsanyi i Aschenbrenner 
1995). Aby uzyskać lepszy wzrost za
leca się dokarmianie obsad, na przy
kład starterami. 

Narybek świnki podchowywany w warunkach kontrolowanych (Foto: Roman Kujawa)
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Wylęgu świnki podchowanego 
w warunkach kontrolowanych na pa
szy i naupliusach solowca, o masie cia
ła 0,12 g użyto do produkcji narybku 
jesiennego w niewielkich stawach (po
wierzchnia 0,2 ha, głębokość teore
tyczna 1 m), w czystej obsadzie 15500 
sztuk na hektar (Wolnicki i in. 1999). 
Mimo, że w stawach obserwowano 
obfite występowanie zooplanktonu, 
obsady dokarmiano śrutą zbożową. 
Dawki śruty stopniowo zwiększano 
dochodząc do 10 kg na staw. Podchów 
stawowy trwał 3 miesiące. Przeży
walność wyniosła 53 %. Była to naj
niższa przeżywalność w porównaniu 
z innymi, podchowywanymi w po
dobnych warunkach gatunkami, jak 
boleń, kleń, złota orfa, których prze
żywalność równała się 8485 %. Na
rybek świnki osiągnął też najmniejsze 
rozmiary. Średnia masa sztuki wy
nosiła około 3 g, największe osobniki 
nie przekroczyły 5 g. Dla porównania 
– średnią masę złotej orfy, cechującej 
się najlepszymi przyrostami, określo
no na 21 g. 

Dość słabe wyniki stawowego wy
chowu narybku jesiennego świnki 
spowodowały poszukiwanie innych, 
przynoszących lepsze efekty metod. 
Jedną z możliwości jest masowy pod
chów stadiów młodocianych w wa
runkach kontrolowanych. Ponieważ 
zwiększanie się tempa wzrostu mło
docianej świnki następuje do maksi
mum w temperaturze 25 ˚C, a w 28 ˚C 
zanotowano jego niewielki spadek, 
korzystną temperaturą podchowu jest 
właśnie temperatura około 25 ̊ C (Kec
keis i in. 2001). Głównym warunkiem 
opłacalności produkcji materiału za

rybieniowego, niezależnie od gatun
ku ryby, jest założenie, że komercyjne 
pasze startowe będą stanowiły pod
stawowy składnik diety, ze względu 
na zbyt wysokie koszty pokarmu na
turalnego (Kamiński i in. 2004, Wol
nicki 2005). 

Wylęg podchowany świnki, żywio
ny Artemią przez 20 dni, podchowy
wano w warunkach kontrolowanych 
przez kolejnych 30 dni testując przy
datność trzech starterów komercyj
nych: AZ 200, Carp Starter i Krystal 
3600 (Wolnicki i Myszkowski 1998b). 
Podchów prowadzono w temperatu
rze wody 25 ˚C, w obsadzie 10 szt/dm3. 
Najlepsze wyniki osiągnięto karmiąc 
świnkę granulatem AZ 200. Przeży
walność wyniosła 100 %, średnia dłu
gość ryb 40 mm, średnia masa 570 mg. 
Stosując dwa pozostałe startery, osią
gnięto odpowiednio 99 i 95 % przeży
walność, średnią długość 36 i 34 mm 
i masę 400 i 310 mg. Stwierdzono, że 
w okresie młodocianym tempo wzro
stu świnki żywionej starterem male
je do około 0,4 mm na dobę (w okre
sie larwalnym wynosi ono 0,6 mm na 
dobę na paszy i 0,8 mm na dobę na 
pokarmie naturalnym). Po zakończe
niu tego doświadczenia kontynuowa
no podchów stadiów młodocianych 
w warunkach kontrolowanych na naj
lepszej z testowanych pasz. Doprowa
dzenie młodocianej świnki w warun
kach kontrolowanych do rozmiarów 
odpowiadających wielkości narybku 
jesiennego wymagało 55,5 miesiąca 
podchowu na paszy karpiowej, przy 
temperaturze wody około 20 ˚C i za
gęszczeniu obsady 1 szt/dm3. W tej fa
zie stwierdzono 100 % przeżywalność. 
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Zestawienie tempa wzrostu i prze
żywalności 14 gatunków ryb kar
piowatych, w młodocianym okresie 
życia, w tym świnki, żywionych róż
nymi dietami, ze szczególnym uwzglę
dnieniem pasz startowych, zawarte 
w pracy Wolnickiego (2005), pokazu
je, że przeżywalność jest zwykle bar
dzo wysoka (powyżej 90 %). Dla świn
ki wahała się ona od 38,1 do 99,5 % dla 
ryb żywionych starterami (Wolnic
ki i Myszkowski 1999, Wolnicki 2005) 
i osiągnęła wartość 100 % dla ryb ży
wionych pokarmem naturalnym 
(Keckeis i in. 2001). Względne tem
po wzrostu ryb żywionych wyłącznie 
starterami obliczone lub przeliczone 
dla temperatury 25 ˚C jest wyraźnie 
niższe niż w okresie larwalnym (Wol
nicki 2005). Względne tempo wzrostu 
świnki żywionej różnymi starterami 
wahało się od RGR25 = 4,18 %/d (Wol
nicki i Myszkowski 1999) do RGR25 = 
1,34 %/d (Wolnicki 2005). Względne 
tempo wzrostu świnki na pokarmie 
naturalnym wyniosło RGR25 = 4,1 %/d 
(Keckeis i in. 2001). 

Tempo wzrostu uzyskiwane na pa
szach przez reofilne karpiowate i inne 
gatunki dzikie jest wyraźnie niższe 
niż gatunków od wielu pokoleń ho
dowanych przez człowieka, zwłasz
cza dawno udomowionych takich jak 
karp i amur biały.

Według Wolnickiego i Mysz
kowskiego (1998b) ewentualne szer
sze wykorzystanie w pierwszym roku 
chowu świnki warunków kontrolo
wanych pozwoli na poprawienie jej 
przeżywalności w stosunku do uzy
skiwanej w stawach, lecz nie polep
szy słabego w tym okresie życia tempa 

wzrostu na paszy, nawet, gdy uzupeł
nimy ją dodatkiem pokarmu natural
nego w formie suplementu bądź sub
stytutu pewnej części dziennej dawki 
paszy. Badania Wolnickiego i innych 
(2003) i Wolnickiego (2005), w któ
rych podchowywano młodociane
go lina i certę wykazały, że dodatek 
pokarmu naturalnego (larwy Chiro
nomidae), nie ma znaczącego wpły
wu na wzrost ryb. Wzbogacenie die
ty drogim pokarmem naturalnym jest 
w związku z tym nieuzasadnione eko
nomicznie i mało przydatne w prakty
ce, zwłaszcza przy masowej produkcji 
materiału zarybieniowego (Wolnicki 
2005, Kamler i Wolnicki 2006). 

Problemy zdrowotne podczas 
podchowu larw i narybku:

Warunki kontrolowane podchowu 
larw i narybku różnią się znacznie od 
warunków naturalnych, zwłaszcza pod 
względem pokarmowym i termicz
nym. Następstwem intensywnych me
tod produkcji są różne nieprawidło
wości morfologiczne, między innymi 
skrzywienia kręgosłupa, niedorozwój 
lub deformacje szczęk, pokryw skrze
lowych i płetw, nienaturalna pigmen
tacja skóry (Kowalska i Zakęś 2004). 
U wylęgu występuje tzw. potworko
watość, u starszych osobników defor
macje dotyczą płetw, czaszki i kręgo
słupa, łusek w linii nabocznej, gałek 
ocznych, ubarwienia ciała, a także na
rządów wewnętrznych. 

Jedną z przyczyn różnego rodza
ju deformacji larw świnki jest trans
port zaoczkowanej ikry (Kujawa i in. 
2001). Podczas przewożenia ikry z jed
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Deformacje ciała larw świnki (Foto: Roman Kujawa)
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nej wylęgarni do drugiej, w wyniku 
zmiany temperatury i wstrząsów, do
chodzi często do wykluwania się larw. 
Obserwowane nieprawidłowości ich 
budowy w dużym stopniu dotyczą 
wo woreczka żółtkowego. Woreczek 
żółtkowy świnki jest bardzo duży. Do 
jego uszkodzenia dochodzi najczęściej, 
gdy po wydostaniu się z jaja wylęg nie 
spłynie wraz z wodą, ale zostanie przy
gnieciony przez pozostałą ikrę. U wy
lęgu pochodzącego z uprzednio trans
portowanej, zaoczkowanej ikry, gdzie 
wykluwanie się następowało w trakcie 
transportu lub tuż po jego zakończe
niu, obserwowano również inne de
formacje ciała: zniekształcenia czasz
ki i kręgosłupa, skrzywienie boczne 
czaszki, zanik bądź zawinięcie kości 
wieczek skrzelowych, ślepotę w wy
niku zarośnięcia gałki ocznej nieprze
źroczystą błoną. Mogą być one wywo
łane urazami mechanicznymi bądź 
zaburzeniami genetycznymi. Więk
szość osobników z takimi zmianami 
ginie w bardzo krótkim czasie, najczę
ściej w trakcie resorpcji woreczka żółt
kowego. Niewielkie śnięcia występu
jące przez cały okres podchowu mogą 
wynikać z uszkodzeń mechanicznych 
wylęgu, które następują w trakcie wy
konywania różnego rodzaju zabiegów, 
na przykład czyszczenia zbiorników 
podchowowych. Ponadto obserwowa
no śnięcia ryb z pustymi przewodami 
pokarmowymi oraz osobników ma
jących wyraźne wady rozwojowe, jak 
na przykład niecałkowicie napełnio
ny pęcherz pławny (Wolnicki i Górny 
1994a). 

Duże znaczenie dla wartości pod
chowanego materiału zarybieniowe

go ma rodzaj i jakość diety. Jednym 
z podstawowych kryteriów oceny tej 
wartości jest prawidłowość pokro
ju ciała. O patologii mówi się wów
czas, gdy anormalne osobniki stano
wią więcej niż jeden procent populacji 
(Antychowicz 1996). W trakcie kon
trolowanego podchowu stadiów lar
walnych ryb karpiowatych na pokar
mie naturalnym nieprawidłowości 
morfologiczne zdarzają się rzadko 
i dotyczą niewielkiej liczby osobni
ków (Wolnicki 2005). Niektórzy au
torzy wskazywali na pojawianie się 
deformacji u larw różnych gatunków 
podchowywanych na starterach np. 
Kestemont i Stalmans (1992) u strze
bli potokowej a Wolnicki i in. (2000) 
u brzany. Również dłuższe żywienie 
osobników młodocianych niektóry
mi paszami powoduje pojawienie się 
deformacji (Wolnicki 2005). U świn
ki podchowywanej przez 120 dni, ży
wionej trzema rodzajami starterów, 
zanotowano od 2 do 4 % osobników 
z deformacjami ciała. 

Jak zauważa Wolnicki (2005), 
w wielu doświadczeniach nie zwra
cano uwagi na ten problem. Na pod
stawie przeglądu dostępnej literatu
ry i własnych obserwacji stwierdza on 
również, że trudno jest znaleźć zwią
zek występujących u ryb deformacji 
z pojedynczym specyficznym czynni
kiem, ponieważ wiele defektów fizycz
nych można powiązać z więcej niż jed
ną potencjalną przyczyną.

Identyczne deformacje kręgosłu
pa (skolioza, lordoza) mogą być spo
wodowane niedoborem niektórych 
fosfolipidów, kwasów tłuszczowych, 
tryptofanu, magnezu, fosforu, wita
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Larwy świnki ze zdeformowaną częścią głowową (powyżej) oraz ogonową (poniżej) 
(Foto: Roman Kujawa)
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miny C. Podobne skutki może po
wodować toksyczne oddziaływanie 
na ryby niektórych metali ciężkich 
(ołów, kadm), utlenionego oleju ry
biego i nadmiaru witaminy A. Z dru
giej strony ten sam czynnik może 
powodować różne defekty. I tak nie
dobór witaminy C powoduje zarów
no skrzywienie kręgosłupa, jak i nie
dorozwój łuków skrzelowych, płetw 
i pokryw skrzelowych. Wyniki badań 
wskazują, że czynnikiem kluczowym 
jest zawarty w paszy tłuszcz (zarów
no jego ilość jak i rodzaj) oraz inten
sywność żywienia (Wolnicki 2005, 
Myszkowski i Kamler 2006, Kam
ler 2007). Niewłaściwy skład paszy 
i zbyt intensywne żywienie prowadzą 
do problemów zdrowotnych podcho
wywanych ryb. Konsekwencją ży
wienia paszą wysokotłuszczową jest 
wzrost zawartości tłuszczu w tkan
kach i narządach ryb i deminerali
zacja tkanek, mogąca prowadzić do 
widocznych gołym okiem deforma
cji szkieletu. U świnki takie zjawisko 
odnotowali Wolnicki i Myszkowski 
(1999). Deficyt fosforu, wynikający 
z obniżenia zawartości minerałów 
w tkankach, przyczynia się do dal
szego odkładania tłuszczu w ciele 
ryb ze względu na rolę, jaką pierwia
stek ten odgrywa w procesach meta
bolicznych. Zawartość substancji mi
neralnych w ciele ryb jest ujemnie 
skorelowana z zawartością tłuszczów 
i ze współczynnikiem kondycji (wyli
czanym z pomiaru masy ciała i dłu
gości ryb), zaś współczynnik kondy
cji i tłuszcze są ze sobą skorelowane 
dodatnio (Kamler 2007). Wysoki od
setek osobników zdeformowanych 
notowano w grupach żywieniowych 

o wysokim współczynniku kondy
cji, dużej zawartości tłuszczów i ma
łej zawartości substancji mineralnych 
w ciele ryb. 

Niewłaściwy skład pokarmu 
może także powodować pogorsze
nie stanu fizjologicznego (obniżenie 
jakości biologicznej) larw i wczes
nych stadiów młodocianych ryb, na
wet gdy są prawidłowo wykształcone 
morfologicznie. Do pośredniej oce
ny stanu fizjologicznego larw świn
ki Wolnicki i Myszkowski (1998a) 
posłużyli się tzw. testem stresu za
solenia polegającym na ich ekspo
zycji na silnie podwyższone zasole
nie. Stwierdzono, że zaawansowane 
stadia larwalne świnki o podobnej 
wielkości osobniczej żywione pokar
mem żywym (Artemia sp.) były istot
nie oporniejsze od żywionych starte
rem AZ 200. Świnkę o początkowej 
masie 0,17 g, wcześniej żywioną na
upliusami solowca, podchowywano 
następnie przez 30 dni podając jed
nej grupie starter AZ 200, drugiej 
Aller Krystal (Wolnicki i Myszkow
ski 1999). Wzrost ryb był zadowala
jący na obu paszach, natomiast test 
zasolenia wykazał brak zmian jako
ści biologicznej ryb żywionych paszą 
AZ 200 i istotny jej spadek u osobni
ków żywionych paszą Aller Krystal. 
Wskazuje to, że jakość diety może 
wpływać na przeżywalność mate
riału zarybieniowego po wypuszcze
niu go do wód otwartych, gdzie może 
się on spotkać się z bardzo trudnymi 
warunkami środowiskowymi. Opor
ność larw i wczesnych stadiów mło
docianych na stres zwiększa się stop
niowo wraz ze wzrostem ryb, jeśli są 
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żywione odpowiednim pokarmem 
(Wolnicki i Myszkowski 1998a). 

Objawy przekarmienia i defor
macji ciała stadiów młodocianych 
ryb można do pewnego stopnia zła
godzić stosując suplementację pa
szy pokarmem naturalnym lub ogra
niczenie dawek pokarmu (Kamler 
2007). Inną metodą, nie wpływającą 
negatywnie na tempo wzrostu i nie 
wymagającą dodatkowych nakła
dów na pokarm naturalny mogłoby 
być wstrzymanie żywienia na krót
ki okres, wystarczający do zużycia 
przez ryby nadmiaru tkanki tłusz
czowej (Myszkowski i Kamler 2006). 
Częściowa utrata masy ciała mogłaby 
być zniwelowana poprzez tzw. wzrost 
kompensacyjny polegający na zwięk
szeniu tempa wzrostu po okresie gło
dowania. Jednak obecny stan wiedzy 
jest niewystarczający, aby krótko
trwałe wstrzymanie żywienia stoso
wać w podchowach ryb karpiowatych 
jako metodę zapobiegania deforma
cjom ciała. 

Młode ryby w warunkach hodow
lanych są także atakowane przez różne 
grupy pasożytów (Navratil 1991, Recek 
i in. 2009). Stwierdzono, że najczęściej 
są to przedstawiciele pierwotniaków 
(Ichthyobodo necator, Chilodonel-
la piscicola, Ichthyophthirius multifilis, 
Ambiphrya ameiuri, Epistylis lwoffi, 
Trichodina pediculus, Tripartiella co-
piosa, Apiosoma piscicolum). Zdarza
ja się również przywry Diplostomum 
spathaceum. Inwazje obserwowano 
już u 3tygodniowego narybku świn
ki a intensywność inwazji niektórych 
pasożytów (Ambiphrya sp., Trichodi-
na pediculus) była wysoka.

Transport i zarybianie:

Niekorzystne zmiany w ichtiofaunie 
rzek powodują konieczność odbudo
wy rybostanu. Również świnka nale
ży do gatunków zagrożonych. Jednym 
z wypróbowanych sposobów na po
prawę sytuacji jest zarybianie. Świn
ka jest gatunkiem wrażliwym, o dość 
wysokich wymaganiach tlenowych. 
Polecanym sposobem transportu ma
teriału zarybieniowego świnki jest 
transport w workach z folii napełnia
nych wodą i tlenem (R. Kujawa, infor
macja ustna). Zasady są takie same jak 
dla innych gatunków karpiowatych 
ryb reofilnych.

Warunkiem skuteczności zarybień 
jest wprowadzanie materiału zary
bieniowego do odcinków rzek o spo
kojnym prądzie wody oraz dokład
ne rozprowadzenie (rozproszenie) 
go (Augustyn 2001). Wskazują na to 
wyniki odłowów kontrolnych wylę
gu świnki wprowadzonego do potoku 
Łubinka (dopływ Dunajca). Świnki, po 
wpuszczeniu do potoku, przebywały 
w pobliżu brzegów, w obszarze plosa, 
w strefie bardzo wolnego prądu wody. 
W bystrzu ich nie stwierdzono. Świn
ki w plosie nie rozproszyły się, tylko 
zajęły miejsca o najsłabszym prądzie 
wody. Odnotowano duże różnice we 
wzroście poszczególnych osobników, 
co sygnalizuje niewystarczające zaso
by pokarmowe i wewnątrzgatunkową 
konkurencję.

W Polsce produkcja wylęgu i na
rybku letniego sześciu gatunków ryb 
reofilnych (bolenia, brzany, certy, ja
zia, klenia, świnki) w latach 19952002 
wahała się od 950000 sztuk w 1995 
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roku do 7830600 sztuk w 2001 roku 
(Wojda 2004). Średnie wielkości dla 
tego okresu wynosiły 5187000 sztuk 
na rok, z tego 2467600 sztuk (48 %) 
wyprodukowały ośrodki PZW. W la
tach 20002004 nastąpił wzrost pro
dukcji o 24 % w stosunku do całego 
analizowanego okresu, przy dość du
żych wahaniach, związanych z możli
wościami pozyskania tarlaków z wód 
otwartych. 

Biorąc pod uwagę wielkość pro
dukcji wylęgu i narybku letniego po
szczególnych gatunków, świnka zaj
mowała drugą (po jaziu) pozycję. Jej 
produkcja w naszym kraju waha
ła się od 667300 sztuk w roku 1996 
do 2483700 sztuk w roku 2002. Śred
nia roczna produkcja z omawianego 
okresu to 828450 sztuk, z tego PZW 
produkował 38,1 %. Produkcja tego 
gatunku stanowiła średnio 15,8 % 
wszystkich karpiowatych reofilnych 
i wzrosła o 48 % w ostatnich trzech 
latach (20002002) analizowanego 
okresu, w stosunku do średniej wielo
letniej.

Ryb jednorocznych i dwuletnich 
(oprócz jazia) produkuje się niewie
le, prowadzony jest głównie wychów 
do narybku jesiennego. Produkcja 
starszych ryb, rocznych i dwuletnich 
wzrastała od 7594 kg (w tym 2782 kg 
narybku jesiennego i 4812 kg krocz
ka) w 1995 roku do 36752 kg w 2002 
roku (w tym 9273 kg narybku jesien

nego i 27479 kg kroczka). Średnia 
roczna produkcja starszego materiału 
zarybieniowego karpiowatych reofil
nych za okres 8 lat wynosiła 20794 kg, 
w tym ośrodki zarybieniowe PZW 
wyprodukowały 8267 kg (40 %). 

Produkcję materiału jednorocz
nego świnki podjęto na większą ska
lę dopiero w roku 2000, średnia z lat 
20002002 wynosi 977 kg (około 
200000 sztuk) rocznie, co stanowi
ło 3,33 % produkcji karpiowatych ryb 
reofilnych. 

Również na Morawach gdzie świn
ka, dawniej licznie występowała w rze
kach w strefie brzany, obecnie stała się 
gatunkiem zagrożonym i prowadzo
ne są zarybienia tym gatunkiem (Ha
lacka i Lusk 1995). W ciągu 15 lat (do 
roku 1995) do rzek południowych 
Moraw wpuszczono 2,5 miliona na
rybku świnki, pochodzącego z pod
chowu. W niektórych przypadkach 
odbudowano ginące populacje świnki 
(np. w rzece Svitava), w innych (rzeki 
Oslava i Svratka) spowolniono ich za
nik. Z sukcesem introdukowano tak
że świnkę w zlewisku Łaby.

Ważną rolę w odbudowie gatun
ku mają prace odtwarzające naturalne 
koryto rzeki. W Austrii takie działa
nia, prowadzone na Dunaju, przynio
sły pozytywny efekt w postaci wzrostu 
ilości tarlisk oraz znaczącego zwięk
szenia liczebności populacji świnki 
(Zitek i Schmutz 2004). 
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4.5. Jaź

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 

Rozsiedlenie geograficzne

Zasięg występowania jazia obejmu
je centralną i wschodnią Europę oraz 
północnozachodnią część Azji. Na 
zachodzie Europy występuje w pół
nocnowschodniej części Francji (ba
sen rzeki Skalda) (Maes i in. 2005, 
Breine i in. 2008). Południową gra
nicę występowania jazia wyznacza 
rzeka Kamczija (Tadajewska 2000). 
Powszechnie jest obserwowany w zle
wisku Morza Czarnego, gdzie spoty
kano go między innymi w Dunaju, 
Dniestrze, Dnieprze i Donie (Maru
shevsky 2003, Vasileva 2003, Aps i in. 
2004, Ciolac 2004, Zitek i in. 2004, 
Guti 2006, Schaeffer 2006). Wystę
puje w większości rzek stanowiących 
zlewisko Morza Północnego: w Łabie, 
Renie, Mozie, Glommie oraz ich do
pływach (Wolter 2001, Scholten 2001, 
Grift 2001, Hesthagen i Sandlund 
2004, Bucio i in. 2006). Licznie zasie
dla również znaczną część płynących 
wód zlewiska Morza Bałtyckiego (Sta
kenas 2002, Ziliukas 2002, Boroń i in. 
2008). Powszechnie występuje w wo
dach Zatoki Kurońskiej (Repecka 
2003) i praktycznie wzdłuż całej linii 
brzegowej Bałtyku (HELCOM 1993, 
Adjers i in. 2006). Północną granicą 
zasięgu występowania jazia jest po
łudniowa część Półwyspu Skandyw
skiego (Saxen i Sundell 2006, Hestha
gen i Sandlund 2004, Urho i Lehtonen 
2008). Rozsiedlenie jazia w środko
wej Azji obejmuje rzeki syberyjskie, 
do basenu rzeki Leny włącznie (Wro

na i in. 2005, Ocock i in. 2006, Zavy
alov i in. 2007). Wyróżnia się również 
turkiestańs podgatunek jazia określa
ny jako jaź ki Leuciscus idus oxianus 
(Kessler), zasiedlający zlewisko mo
rza Aralskiego (Yusupov i Urazaba
ev 1980).

W Polsce jazia można spotkać 
praktycznie na całym jej obszarze 
(Szczerbowski i in. 1993). Obecność 
tego gatunku odnotowano zarów
no w dorzeczu Odry oraz jej dopły
wach (Boroń i in. 2008, Witkowski 
i in. 2007), jak w basenie Wisły oraz 
w rzekach przymorskich (Kakare
ko 2001, Penczak 2004). Dotyczy to 
również ich górnych odcinków (Wo
łos 2007). 

Siedlisko

Jaź jest słodkowodną rybą za
mieszkującą rzeki, jeziora mające 
połączenie z rzekami, zbiorniki za
porowe oraz kanały (Jurajda i Re
genda 2004, Zick i Gassner 2006). 
Osobniki dorosłe oraz formy juwe
nilne występują głównie w środ
kowych partiach rzek, w strefach 
odpowiadających krainie leszcza 
i dolnej partii krainy brzany (Grift 
2001, FAO 2002, Fladung i in. 2003). 
Jaź jest również często spotyka
ny w partiach przyujściowych oraz 
wodach przybrzeżnych (HELCOM 
1993, Adjers i in. 2006). 

Formy młodociane tego gatun
ku preferują miejsca płytsze o słabym 
przepływie wody, często porośnię
te roślinnością zanurzoną. Najczę
ściej są to różnego rodzaju zastoiska, 
zatoki, płytkie rozlewiska, starorze
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Jaź Leuciscus idus (L.) (Foto: Roman Kujawa)

Rozsiedlenie jazia (Leuciscus idus (L.) w Europie (wg Müllera 1983, zmodyfikowane)
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Siedlisko jazia, rzeka Drwęca (Foto: Dariusz Kucharczyk)

Siedlisko jazia, rzeka Wadąg przed ujściem do òyny (Foto: Andrzej Skrzypczak)
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cza oraz miejsca o podobnym cha
rakterze utworzone poprzez ostrogi 
(Bishoff i Wolter 2001, Scholten i in. 
2003, Sindilariu i in. 2006, Dukowska 
i Grzybkowska 2007). Miejsce wystę
powania dojrzałych płciowo jazi jest 
uzależnione od pory roku. W okresie 
rozrodczym można je spotkać w miej
scach tarliskowych. Tarlaki rzad
ko podchodzą do rozrodu w tych sa
mych miejscach każdego roku. Jest to 
uwarunkowane wędrówkami żerowi
skowymi, które mogą odbywać się za
równo do jezior jak do przybrzeżnych 
wód morskich, co powoduje dobór 
obszaru tarliskowego w pobliżu miej
sca aktualnego przebywania (Winter 
i Fredrich 2003).

Siedliska gatunku ujęte 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej

1130 – ujścia rzek (estuaria) (Corine 
13.2)

1150 – zalewy i jeziora przymorskie 
(laguny) (Corine 21)

3150 – starorzecza i naturalne eutro
ficzne zbiorniki wodne ze zbiorowi
skami z Nympheion, Potamion (Cori
ne 22.13)

3260 – nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis (Corine 24.4)

Status gatunku

Kod IUCN: Polska LR/LC

Mimo spadku liczebności i areału 
występowania w dorzeczu Odry gatu
nek można jeszcze zaliczyć do grupy 

najmniejszej troski (LC) (Witkowski 
i in. 2007).

Rozporządzenie Ministra Rolnic
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 138, poz. 1559, z późniejszymi zmia
nami): Wymiar ochronny: 25 cm;

Regulamin Amatorskiego Połowu 
Ryb PZW: wymiar ochronny: 25 cm; 
wielkość połowu: do 10 sztuk łącznie 
z kleniem.

Rozmnażanie w warunkach 
naturalnych

Dojrzałość: 

Podobnie jak w przypadku innych 
gatunków ryb, wiek w którym ja
zie osiągają dojrzałość płciową, jest 
uzależniony od różnych czynników, 
z których największy wpływ wydają 
się mieć szerokość geograficzna i pa
nujące w niej warunki klimatyczne, 
temperatura wody, dostępność oraz 
rodzaj pobieranego przez ryby po
karmu, a co jest z tym związane, tem
po wzrostu jazi (Movchan i Smir
nov 1981, Opuszyński 1983, Bieniarz 
i Epler 1991). 

Chociaż istnieją doniesienia 
o osiągnięciu gotowości tarłowej już 
w wieku 2+ (Balon 1960a), to zazwy
czaj jest ona określana na wiek od 3+ 
do 5+ w wodach Europy Południowej 
i Środkowej, a ryby z populacji bytu
jących w Europie Wschodniej zwykle 
rozpoczynają tarło po osiągnięciu 45 
roku życia (Berg 1949, Popescu i in. 
1960, Papadopol 1961, Balon 1962, 
Bruenko i in. 1974). Im dalej na pół
noc oraz wschód, tym wiek osiągania 
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przez ryby dojrzałości płciowej jest 
wyższy i może wynosić 67 lat (Ot
terstrom 1930, Lukin i Steinfeld 1949, 
Sukhoivan 1970, Cala 1971), a nawet 8 
lub 10 lat (Segerstrale 1933, Musatov 
1966). Jednakże masa ryb, które po 
raz pierwszy przystępują do rozrodu 
jest zbliżona do tej, którą mają tarlaki 
z Europy Środkowej (Segerstrale 1933, 
Papadopol 1961) podobnie jak ich dłu
gość całkowita (Popescu i in. 1960, Pa
padopol 1961, Cala 1971).

Tak jak wiele innych gatunków, 
samce jazia osiągają dojrzałość płciową 
wcześniej niż samice i zazwyczaj róż
nica ta wynosi rok (Otterstrom 1930, 
Balon 1960b, Papadopol 1961, Bruen
ko i in. 1974, Movchan i Smirnov 1981), 
rzadko więcej (Sukhoivan 1970).

Dymorfizm płciowy: 

Dymorfizm płciowy tego gatunku nie 
jest wyraźnie zaznaczony. Nieco inne 
proporcje ciała u obu płci, takie jak 
dłuższe płetwy piersiowe (IP) i brzusz
ne (IV) oraz umiejscowiona bliżej gło
wy płetwa grzbietowa, a co z tego wy
nika krótszy odcinek zagrzbietowy 
(poD) samców jazia nie są cechami po
zwalającymi na określenie płci ze stu 
procentową pewnością. Samce cha
rakteryzują się również niższym cia
łem (H), głową (hc) oraz krótszym od
cinkiem zaocznym (poO) (Ovchinnik 
1937, Smirnov 1957, Pavlov i Shcher
bukha 1972). Gundrizer (1955) oraz 
Zinovev (1965) jako cechę pozwala
jącą na rozpoznanie płci męskiej po
dają szersze niż u samic płetwy pier

Wysypka perłowa u samca jazia (Foto: Roman Kujawa)
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siowe o masywniejszych pierwszych 
promieniach.

Płeć tego gatunku jest łatwa do roz
poznania w okresie tarłowym, kiedy 
na ciele samców pojawia się łatwo wy
czuwalna (biała lub kremowa) wysyp
ka tarłowa. Jest to cecha pozwalająca 
na rozdzielenie ryb według płci (Cie
śla 1998). Według Movchana i Smir
nova (1981) występuje ona wyłącznie 
w przedniej części głowy, ale zgod
nie z obserwacjami ryb pochodzących 
z północnowschodniej Polski szorst
kość łusek samców wyczuwalna jest 
również na pokrywach skrzelowych, 
grzbiecie, płetwach piersiowych, a nie
kiedy łuski na całym ciele są lekko 
szorstkie. Obserwowano również nie
znaczną szorstkość na głowie dużych 

samic (o masie powyżej 1 kg) (obser
wacje własne, niepublikowane).

Barwa ciała jazi, choć w okresie 
rozrodczym zmienia się na bardziej 
intensywną (szczególnie płetwy), ale 
nie stanowi cechy rozpoznawczej płci.

Płodność: 

Na płodność ryb wpływa wiele róż
nych czynników, z których najważ
niejszymi są masa, długość ryb i ich 
wiek (Bieniarz i Epler 1991, Bro
oks i in. 1997). Im większe są sami
ce, tym produkują większą ilość jaj. 
Również czynniki środowiskowe, ta
kie jak temperatura wody, pH, za
nieczyszczenia oraz fotoperiod mogą 
decydować o płodności, a także jako

Brodawka płciowa u samicy jazia (Foto: Roman Kujawa)
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ści produktów płciowych, podobnie 
jak dostępność i rodzaj spożywanego 
przez ryby pokarmu (Rottmann i in. 
1991, Bromage i in. 1992, Gillet 1994, 
Brooks i in. 1997, Tate i Helfrich 1998, 
Rurangwa i in. 2004, Cabrita i in. 
2006). Może to być przyczyną istot
nych różnic w płodności międzypo
pulacyjnej jazi.

Rozpiętość owych danych, poda
wana przez różnych autorów jest bar
dzo duża – wynosi od 8731 do 263412, 
a średnio waha się od 45000 do 88000 
jaj (Berg 1949, Lukin i Steifeld 1949, 
Staff 1950, Zakharova 1956, Bukirev 
i in. 1959, Popescu i in. 1960, Bastl 
1961, Papadopol 1961, Kastyuchenko 
1963, Shaposhnikova 1964, Solove
va 1965, Zhukov 1965, Bruenko i in. 
1974, Movchan i Smirnov 1981). Cala 
(1971) podaje, że średnia płodność 
absolutna jazi (F) z rzeki Kävlingean 
była wyższa i wynosiła 122000 ziaren 
ikry. Wyznaczył on kilka zależności 
dotyczących płodności tego gatunku. 
Pierwsza wskazuje na związek pomię
dzy płodnością absolutną, a długością 
całkowitą jazi wyrażoną w centyme
trach (L):

log F = 3,63017 + 3,4358 log L
(r = 0,885)

Kolejna relacja (prostoliniowa, r = 
0,913), dotycząca osobników o masie 
od 500 do 2000 g ukazuje zależność 
pomiędzy płodnością absolutną (F), 
a wyrażoną w gramach masą samic 
(W) i opisana jest wzorem:

F = 25,4262 + 0,1094 W

Kolejne dwie liniowe zależności – 
płodności absolutnej jazi w zależności 

od ich wieku (A) oraz płodności cał
kowitej w zależności od masy jajników 
(X) opisują równania:

F = 99,6154 + 25,2074 A 
(r = 0,783)

F = 44,5508 + 0,2721 X
(r = 0,799)

Zhukow (1965) podaje, że na 1 g 
masy ciała samicy jazia przypada 
średnio 88 ziaren ikry, a Sukhover
khov (1948) i Popescu i in. (1960) do
noszą, że jeden gram jajnika tego ga
tunku zawiera od 414 do 963 jaj. 

Charakterystyka ikry:

Ikra jazia może przyjmować zabar
wienie od białego do niemal poma
rańczowego. Po kontakcie z wodą 
osłonki matowieją i stają się bardzo 
kleiste (Krizhanovskiy 1949, Kupren 
2005). Średnica niezapłodnionej ikry 
wynosi od 1,2 do 1,6 mm ( Popescu 
i in. 1960, Cala 1970, Kupren 2005), 
by po zapłodnieniu wzrosnąć do 1,88 
– 2,3 mm (Kryzhanovskiy 1949, Po
pescu 1960, Cala 1971, Kupren 2005). 
Rozmiar przestrzeni periwitelarnej, 
wynoszący około 70 % objętości jaja, 
jest zbliżony do wartości charakte
rystycznych dla napęczniałych oocy
tów innych karpiowatych reofilnych 
takich jak certa, czy też kleń (Kupren 
2005, KorzeleckaOrkisz i in. 2006).

Tarliska i przebieg tarła:

Jaź przystępuje do rozrodu jako jeden 
z pierwszych rodzimych gatunków. 
Wielu autorów określa moment rozpo
częcia jego tarła na drugą połowę mar
ca lub początek kwietnia dla popula
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cji z Europy Południowej i Środkowej 
(Gerus 1939, Nosal 1947, Pliszka 1953, 
Vladimirov 1955, Hochman 1956, Pa
padopol 1961, Zhukov 1965, Bruen
ko i in. 1974), a na połowę maja lub 
czerwiec, dla zamieszkujących chłod
ny klimat Europy Północnej i Syberii 
(Menshikov i Bukirev 1936, Dryagin 
i in. 1954, Gundrizer 1955, Zakharova 
1956, Gainev 1958, Svetovidova 1960). 
Wskutek nieprzewidywalności wa
runków termicznych panujących wio
sną w ostatnich latach, moment roz
poczęcia rozrodu lepiej jest powiązać 
z fazami fenologicznymi. Bernatowicz 
(1962) podaje, że okres tarła jazi w Eu
ropie Środkowej pokrywa się z mo
mentem wykształcania się liści olszy 
czarnej (Alnus glutinosa L.), począt
kiem kwitnienia knieci błotnej (Cal-
tha palustris L.) i środkowym okre
sem kwitnienia podbiału pospolitego 
(Tussilago farfara L.).

Jazie wybierają na tarliska okoli
ce brzegów rzek, litoral jezior i sta
rorzeczy, a także składają ikrę na łą
kach, zalanych podczas wiosennych 
podtopień, czasami kilka kilometrów 
od głównego koryta rzeki (Menshi
kov i Bukirev 1936, Gerus 1939, Pla
tonova 1958, Penyaz 1969, Sukhoivan 
1970, Movchan i Smirnov 1981, Win
ter i Fredrich 2003). Preferują miejsca 
o wolnym przepływie wody, wyno
szącym od 0,05 do 0,6 m/s (Gundrizer 
1955, 1958 Vladymirov 1955, Bruenko 
i in. 1974), niekiedy nieco szybszym 
– do 1m/s (Winter i Fredrich 2003). 
Czasami tarło następuje w wodach 
stojących (Pliszka 1953), albo w nur
cie rzeki, gdzie przepływ waha się od 
1 do 1,5 m/s (Volgin 1953), choć Win

ter i Fredrich (2003) uważają, że nurt, 
w którym woda jest ciemna, nie jest 
wybierany na miejsca rozrodu. Roz
piętość głębokości w miejscach, gdzie 
zlokalizowane są tarliska tego gatun
ku jest bardzo duża. Może wahać się 
od 0,2 do nawet 3 m, choć zazwyczaj 
wynosi około 1m (Gerus 1939, Pliszka 
1953, Vladimirov 1955, Popescu i in. 
1960, Bruenko i in. 1974).

Ryby z miejsc zimowania płyną na 
tarliska stadnie, ale pierwsze pojawia
ją się na nich samce (Witkowski i in. 
1997). Jak podają Winter i Fredrich 
(2003), długość wędrówek tarłowych 
jest zróżnicowana i może wynosić od 
10 do 187 km, a powrót na te same tar
liska lub wybranie innych w kolejnych 
latach, jest zależne od wielkości rze
ki i ilości tarlisk dostępnych w danym 
cieku wodnym.

Jaja mogą być składane przy bar
dzo niskiej temperaturze wody wyno
szącej około 5 ̊ C (Krizhanovskiy 1949, 
Zhukov 1965, Florez 1971). Natomiast 
maksymalna temperatura, przy któ
rej obserwowano tarło wynosiła 15 ˚C 
(Mann 1996). Pierwsze do rozrodu 
przystępują osobniki o dużych roz
miarach (Cala 1971). Tarło, pomimo 
iż odbywa się w chłodnej wodzie, we 
wczesnych miesiącach wiosennych, to 
w wyniku równoczesnego dojrzewa
nia oocytów w jajnikach ma charakter 
jednorazowy i trwa stosunkowo krót
ko (Kokurewicz 1971, Mann 1996). 
W temperaturze 812 ˚C gamety od
dawane są przez 25 dni. Jeżeli woda 
jest chłodniejsza (38 ˚C) czas składa
nia ikry wydłuża się do około dwóch 
tygodni, natomiast podczas bardzo 
chłodnych wiosen tarło może przecią
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Ikra jazia podczas pobierania (Foto: 
Krzysztof Kupren)

Zróżnicowanie barwne ikry jazia (Foto: 
Daniel Żarski)

Owocyty jazia przed zapłodnieniem 
(Foto: Krzysztof Kupren)

Napęczniała ikra jazia (Foto: Krzysztof 
Kupren)

gać się nawet ponad miesiąc (Bruenko 
i in. 1974, Penyaz 1969, Pliszka 1953, 
Sukhoivan 1970, Zakharova 1956).

Jaź w porównaniu z innymi gatun
kami, zaliczanymi do karpiowatych 
ryb reofilnych, wykazuje największą 
elastyczność w wyborze miejsc tar
łowych. Należy do fitolitofilnej gru
py rozrodczej (Balon 1975a, 1984). 
Ikra składana jest i przykleja się do 
zanurzonych roślin, gałęzi oraz pni 
(Pliszka 1953, Zhukov 1965, Sukho
ivan 1970, Bruenko i in. 1974, Naiksa
tam 1976), ale może być umieszczana 

przez samice również na kamieniach, 
żwirze i piachu (Krizhanovskiy 1949, 
Lukin i Steifeld 1949, Volgin 1953, 
Platonova 1958). Pliszka (1953) poda
je, że ikra jest składana głównie w go
dzinach porannych oraz wieczornych, 
przy bezwietrznej i słonecznej pogo
dzie. Potwierdzają to badania Plato
novej (1958), która najintensywniejszy 
przebieg tarła obserwowała od wscho
du słońca do godziny 6 lub 7. W cza
sie tarła, które ma burzliwy charakter 
i może wiązać się z wyskakiwaniem 
ryb ponad powierzchnię, to sam
ce są aktywniejsze (Nosal 1947, Gun

Larwikultura.indd   292 2009-09-02   14:58:11



293

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

drizer 1955, Zakharova 1956). Sami
ce przyklejają ikrę równomiernie na 
tarlisku. Ziarna umieszczane są po
jedynczo lub w skupiskach po dwa, 
trzy, zaczynając od pływającej części 
substratu zanurzonego, a kończąc na 
jego częściach zlokalizowanych bliżej 
dna (Gundrizer 1955, Sorokin 1968). 
Grundizer (1955), podaje, że na 1 cm2 

powierzchni podłoża przypadają 12 
ziarna ikry. Zakharova (1956), zaob
serwowała dziesięciokrotnie mniejszą 
wartość – na 100 cm2 samice złożyły 
średnio 20 jaj. 

Tarlaki obu płci przebywają wspól
nie w okolicach miejsc rozrodu, lub 
na ich terenie, przez okres około ty
godnia, a potem grupy rozpadają się 
(Gundrizer 1955, Cala 1970, Zakha
rova 1956). Winter i Fredrich (2003) 
zaobserwowali, że po rozrodzie ryby 
albo pozostają w okolicy tarlisk, albo 
spływają w dół rzeki i tylko nieliczne 
osobniki wybierają żerowiska powy
żej miejsca rozrodu.

Hybrydy z innymi gatunkami:

W warunkach naturalnych karpiowa
te ryby reofilne tworzą czasami mie
szańce międzygatunkowe. Informacje 
o hybrydach jazia z jelcem (Penczak 
i Urbanowicz 1970), boleniem (Yako
vlev 1870, Kaganovskiy 1926, Berg 
1949), wzdręgą (Rembiszewski 1964, 
Rolik i Rembiszewski 1987), krąpiem 
(Balon 1967), kleniem (Witkowski 
i Błachuta 1989) czy płocią (Gąsow
ska 1968, Holcik i Bastl 1973, Naik
satam 1976) można znaleźć w litera
turze naukowej, jednakże określanie 
i klasyfikacja krzyżówek międzyga

tunkowych wyłącznie na podstawie 
cech morfologicznych budzi szereg 
wątpliwości.

Mieszańce pomiędzy dunajskim 
podgatunkiem płoci (Rutilus rutilus 
carpathorossicus) i jaziem uzyskano 
w Rumunii na drodze eksperymental
nej (Cristian i in. 1965). Charaktery
zowały się one dużą przeżywalnością. 
Samice tych hybrydów były płodne 
i dojrzewały w 3 roku życia, natomiast 
samce w 4 roku. Podejmowano rów
nież tą samą drogą próby uzyskania 
mieszańców jazia z płocią oraz kar
piem. Wylęgały się one z anomaliami 
rozwojowymi i nie przeżywały okresu 
larwalnego (Cristian i in. 1965). 

Również w Polsce, w warunkach 
kontrolowanych wyhodowano mie
szańce jazia z płocią (Kopiejewska 
i in. 2003) i jelcem (Kucharczyk 2002). 
W pierwszym przypadku, wśród ryb 
w wieku 1,5 i 3 lat stwierdzono, że roz
wój gonad przebiega odmiennie (część 
hybrydów miała uwstecznione komór
ki rozrodcze). W drugim, opisanym 
powyżej przypadku, hybrydy jazia 
i jelca oraz jelca i jazia nie wykazywa
ły różnic morfologicznych, zarówno 
jako embriony jak też jako larwy. Po
jawiły się one dopiero w stadium ju
wenalnym i wyrażały się w znacznie 
dłuższych płetwach, niż u gatunków 
rodzicielskich. Niektóre krzyżówki 
międzygatunkowe, na przykład po
między jaziem i jelcem, nie tylko do
brze się rozwijały, ale wykształciły go
nady. Stwierdzono to makroskopowo, 
podczas sekcji ryb do badań cytogene
tycznych. Nie próbowano przeprowa
dzić rozrodu hybrydów w warunkach 
kontrolowanych.
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Rozwój i biologia larw:

Przebieg rozwoju embrionalnego ja
zia jest zbliżony do rozwoju innych 
gatunków ryb karpiowatych takich 
jak płoć (Kryzhanovskiy 1949), czy 
też karp (Penaz i in. 1983), a tem
po osiągania poszczególnych stadiów 
rozwojowych, mających miejsce jesz
cze przed wykluciem, jest niemal jed
nakowe jak u innego przedstawicie
la rodzaju Leuciscus – jelca Leuciscus 
leuciscus (L.) (Kupren i in. 2008b). Po 
zapłodnieniu zarodek podlega inten
sywnym procesom fizjologicznym, 
pociągającym za sobą wyraźne zmia
ny morfologiczne. Niedługo po za
płodnieniu rozpoczynają się podziały 
jądra i cytoplazmy zwane bruzdko
waniem. Następnie przebiega pro
ces gastrulacji, podczas której nastę
puje przemieszczanie i specjalizacja 
komórek. W stałej temperaturze in
kubacji wynoszącej 15,7 ˚C gastru
lacja zostaje zakończona po upływie 
34 godzin od momentu zapłodnienia. 
Po zakończeniu tego etapu, w wyni
ku dalszej specjalizacji komórek, po
wstają oraz doskonalą się poszczegól
ne tkanki i narządy, przystosowane 
do spełniania określonych funkcji 
w życiu organizmu (organogeneza). 
W miarę rozwoju zarodka część gło
wowa coraz bardziej się powiększa 
i uwypukla ponad powierzchnię wo
reczka żółtkowego. Pojawia się stru
na grzbietowa oraz pierwsze somity. 
Embrion otacza pęcherzyk żółtko
wy. Obserwuje się powstawanie kieli
chów ocznych. W wyniku pojawiania 
się kolejnych somitów powodujących 
wydłużanie się części ogonowej cia
ła, następuje przewężenie pęcherzyka 

żółtkowego. W tym momencie moż
na wyraźnie dostrzec pierwsze ruchy 
ciała. Wraz z upływem czasu pojawia
ją się soczewki w kielichach ocznych. 
W stałej temperaturze wody, wyno
szącej 15,7 ˚C, przewężenie worecz
ka żółtkowego następuje po około 
60 godzinach inkubacji (Kupren i in. 
2008b). W przeciągu kolejnych go
dzin zarodek kontynuuje zwiększa
nie długości ciała. W temperaturze 
15,7 ˚C po około 68 godzinach inku
bacji wyraźnie widoczny staje się fałd 
płetwowy oraz plakoda słuchowa. Za
rodek wykazuje wyraźną aktywność 
ruchową. W przeciągu kolejnych go
dzin głowa zaczyna powoli oddzielać 
się od woreczka, w tęczówce pojawia 
się pigment (w temperaturze 15,7 ˚C 
po około 84 godzinach inkubacji), 
a w plakodzie słuchowej są już otoli
ty. Między okiem a pęcherzykiem słu
chowym, przy górnej powierzchni pę
cherzyka żółtkowego, widać wyraźnie 
rytmiczne skurcze serca. W pierwot
nym krwiobiegu w części grzbieto
wej zarodka i przez woreczek można 
zaobserwować krążenie bezbarwnej 
krwi. W kolejnych godzinach ciało 
zarodka powoli się prostuje. W tuło
wiu widoczne stają się segmentalne 
naczynia krwionośne, które jeszcze 
nie wniknęły do grzbietowej części 
fałdu płetwowego. Krew ma barwę 
czerwoną, co świadczy o pojawieniu 
się hemoglobiny. W ostatnich godzi
nach inkubacji głowa wyraźnie odsta
je od woreczka żółtkowego, pojawiają 
się zawiązki żuchwy i łuków skrze
lowych oraz rozwijają się płetwy. Na 
głowie oraz pęcherzyku żółtkowym 
widoczne są komórki barwnikowe. 
Pojawienie się pierwszych melanofo
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Ikra jazia w fazie bruzdkowania (Foto: Krzysztof Kupren)

Ikra jazia w fazie gastrulacji (Foto: Krzysztof Kupren)
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Faza zamknięcia blastoporu w rozwoju embrionalnym jazia (Foto: Krzysztof Kupren)

Pojawienie się kielichów ocznych u embrionu jazia (Foto: Krzysztof Kupren)
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Pojawienie się fałdu płetwowego w rozwoju embrionalnym jazia (Foto: Krzysztof 
Kupren)

Pierwotny układ krwionośny u embrionu jazia (Foto: Krzysztof Kupren)
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rów w stałej temperaturze wody, wy
noszącej 15,7 ˚C można zaobserwo
wać po upływie około 144 godzin od 
zapłodnienia. Równocześnie zauwa
ża się gruczoły wyklucia. U zarod
ków jazia ich największe skupienia 
znajdują się na głowie oraz przedniej 
części woreczka żółtkowego (Rechu
licz 2000, Rechulicz i in. 2001). Za
warta w nich wydzielina nadtrawia 
osłonkę jajową, która pękając uwalnia 
ogon ryby, a głowa oraz część worecz
ka żółtkowego jeszcze przez jakiś czas 
tkwią w osłonce. Woreczek żółtkowy 
ma postać wydłużonego pęcherzy
ka z gruszkowatym uwypukleniem 
w części przygłowowej. W temperatu
rze 15,7 ˚C wyklucie połowy inkubo
wanych osobników jazia następuje po 
około 168 godzinach od zapłodnienia 
(Kupren i in. 2008). 

Wykluwające się w temperaturze 
bliskiej 16,0 ˚C osobniki jazia mają 
długość 6,07,1 mm (Rechulicz i in. 
2002, Ostaszewska 2003, Kupren i in. 
2008b). Zarodki pochodzące z inku
bacji prowadzonych zarówno w wyż
szych, jak i niższych temperaturach są 
wyraźnie mniejszych rozmiarów (Re
chulicz i in. 2002, Kupren 2005).

Po wydostaniu się z osłonek ja
jowych jazie nie wykazują fototak
sji ujemnej. W kilkanaście godzin 
od wyklucia podpływają w stronę 
powierzchni, by za pomocą dobrze 
rozwiniętych gruczołów cemento
wych, charakterystycznych zarówno 
dla ryb fito jak i litofilnych (Balon 
1975a, 1984) przykleić się do substra
tu, gdzie następują kolejne etapy me
tamorfozy. W warunkach natural
nych ikra składana jest najczęściej na 

zanurzonych roślinach lub kamie
niach (Kryzhanovskiy 1949, Plisz
ka 1953, Popescu 1960, Panov 1966). 
W stałej temperaturze wody wy
noszącej 15,7 ˚C po około 3 dniach 
względnego spoczynku napełniony 
zostaje pęcherz pławny.

W ciągu kolejnej doby młode jazie 
nabywają umiejętność pływania hory
zontalnego i rozpoczynają pobieranie 
pokarmu zewnętrznego. Rozpoczęcie 
odżywiania egzogennego ma zwykle 
miejsce jeszcze przed pełną resorpcją 
woreczka żółtkowego. Długość cał
kowita larw w tym stadium rozwojo
wym wynosi 7,98,4 mm (Ostaszew
ska i in. 2003, Kupren 2005, Kujawa 
i in. 2006a).

W trakcie kolejnych dni, dzięki 
rozwijającym się płetwom oraz na
pełnieniu przedniej komory pęcherza 
pławnego pływanie staje się coraz bar
dziej efektywne, dzięki czemu łatwiej
sze staje się również zdobywanie po
karmu. Wedlug Kujawy i in. (2000), po 
napełnieniu pęcherza pławnego po
wietrzem larwy mają średnio 8,3 mm 
długości i masę 3 mg. W temperatu
rze wody 15 ˚C mogą one przetrwać 
bez pokarmu 12 dni. W temperatu
rze 15 ˚C mogą one głodować zaled
wie 8 dni. Dynamiczny wzrost moż
liwy jest dzięki szybko rozwijającemu 
się układowi pokarmowemu (Osta
szewska i in. 2003). Larwy w okresie 
zmiany pokarmu na egzogenny odży
wiają się głównie detrytusem i larwa
mi ochotkowatych. Wraz ze wzrostem 
zwiększa się w ich pokarmie udział 
mikrofitów (glony), makrofitów (ro
śliny naczyniowe) oraz widłonogów 
(Melnichuk 1970).
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Embrion jazia na kilka godzin przed wykluciem (Foto: Krzysztof Kupren)

Larwy jazia inkubowane w temperaturze wody 15,7 ̊ C w kilka minut po wykluciu (Foto: 
Krzysztof Kupren)
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Larwy jazia w początkowej fazie napełniania pęcherza pławnego (Foto: Krzysztof 
Kupren)

Larwa jazia w okresie odżywiania endoegzogennego (Foto: Krzysztof Kupren)

Larwa jazia ze zresorbowanym woreczkiem żółtkowym (długość 8,65 mm) (Foto: 
Krzysztof Kupren)
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Larwy jazia w trakcie napełniania przedniej komory pęcherza pławnego (długość 11,5
12,6 mm) (Foto: Krzysztof Kupren)

Jazie w końcowej fazie rozwoju larwalnego (długość 18,520,0 mm) (Foto: Krzysztof Ku
pren)
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W temperaturze wynoszącej 25 ˚C 
rozwój larwalny trwający od rozpo
częcia pobierania pokarmu zewnętrz
nego do momentu wykształcenia się 
wszystkich płetw (Balon 1975b) zosta
je zakończony po trzech tygodniach 
podchowu. Średnia długość całko
wita osobników jazia wynosi wów
czas 20,8 mm, a masa 78,4 mg (Ku
jawa 2004). W niższej temperaturze 
wody (17,4 ˚C) zbliżone rozmiary cia
ła osiągane są po 89 dniach podchowu 
(Florez 1972). Charakterystyka wy
branych elementów morfologii roz
wijających się larw jest przedstawiona 
w pracy Kuprena i in. (2008a).

W zbiornikach zaporowych za
równo narybek letni jak i narybek je
sienny jazia przebywają w strefie przy
brzeżnej (Kuznetsov 1975).

W pokarmie narybku stwierdzono 
mikrofity, fragmenty makrofitów, lar
wy ochotkowatych, jętki, chruściki, 
ważki, zooplankton oraz drobne mię
czaki i skorupiaki (ośliczki) (Domra
chev i Pravdin 1926, Menshikov i Bu
kirev 1936, Menyuk 1955, Smirnov 
1957, Gainev 1958, Zinovev 1965, Pla
tonova 1966, Kudrinskaya 1970, Mel
nichuk 1970). 

Rozród w warunkach 
sztucznych 

W porównaniu z innymi karpiowaty
mi rybami reofilnymi, jaź jest rybą naj
częściej wykorzystywaną jako obiekt 
sztucznej hodowli i rozrodu (Sukho
verkhov 1948, Gierałtowski i Go
ścinski 1963, Huet 1986, Wojda 1973, 
1981, Jakucewicz i in. 1989, Cieśla 
i in. 1997). Wynika to między innymi 

z tego, że traktowany jest często jako 
ryba dodatkowa w produkcji stawowej 
(Sukhoverkhov 1948, Hochman 1959, 
Cieśla 1996, 1998b). Jednak stosunko
wo mało zainteresowania poświęca
no „dzikiej” formie jazia, pochodzą
cej z wód naturalnych (Sukhoverkhov 
1948, Czarnecki 1957, Hochman 
1959). W ostatniej dekadzie ubiegłego 
wieku, ze względu na pogarszającą się 
sytuację naturalnych populacji w wie
lu rzekach, jaź stał się, podobnie jak 
inne ryby reofilne, ważnym obiektem 
akwakultury zachowawczej (Wolnic
ki i Górny 1992, Wolnicki 1996, Ku
jawa i in. 1998b, c, Kucharczyk i in. 
1999a, Kucharczyk i in. 2008b). Obok 
technik rozrodu sztucznego w sezonie 
opracowano także techniki przepro
wadzania rozrodu pozasezonowego, 
w oparciu o stymulację hormonal
ną i odpowiednie sterowanie cyklem 
dojrzewania tarlaków (Kucharczyk 
i in. 1998a, 2000, Targońska i in. 2004, 
Jamróz i in. 2008). W celu udoskona
lenia sztucznego rozrodu podjęto tak
że zaawansowane badania nad nasie
niem jazia (Kowalski i in. 2003, 2006, 
Targońska i in. 2007, 2008). Ostatnio 
jaź jest także obiektem badań w ob
szarze inżynierii genomowej (Kuchar
czyk 1999, 2001, 2002, Kucharczyk 
i in. 1999b, 2001, 2004, 2007a, 2008, 
2008a, c, Kwiatkowski i in. 2008a).

Pozyskiwanie tarlaków:

W Polsce reproduktory karpiowatych 
ryb reofilnych odławiane są najczęściej 
z wód otwartych (rzeki, jeziora, zbior
niki zaporowe, starorzecza), a zdecy
dowanie rzadziej pochodzą z hodowli, 
najczęściej stawowych. 
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Tarlaki jazia można pozyskiwać 
z wód otwartych w różnych porach 
roku. Jednym z terminów, kiedy czę
sto poławia się ryby jest okres wio
senny, czyli tarłowy. Jazie pozysku
je się wówczas na tarliskach na kilka 
dni przed rozrodem (Cieśla i in. 1998, 
Kujawa i in. 1998c) lub w trakcie jego 
trwania (Jakucewicz i Jakubowski 
1990). Ta metoda może jednak budzić 
zastrzeżenia pod względem etycznym. 
Najczęściej poławia się wtedy tylko 
część stada, a znacznie większej gru
pie przeszkadza się w przystąpieniu 
do rozrodu. Ponieważ tarło jazia z re
guły trwa krótko i ma charakter ma
sowy (Popescu i in. 1960, Cala 1970, 
Kokurewicz 1971, Mann 1996) odło
wienie reproduktorów na tarliskach 
przysparza technicznych trudności, 
gdyż wymaga bardzo dobrego rozpo
znania miejsc rozrodu i perfekcyjne
go określenia momentu rozpoczęcia 
tarła. Pozyskiwanie ryb nieco wcześ
niej, w czasie wędrówek na tarliska 
niesie ze sobą niebezpieczeństwo po
zyskania tylko jednej płci. Jak wyni
ka z efektów połowów prowadzonych 
w wodach Warmii i Mazur, zdarza
ją się sytuacje, gdy w zgromadzonym 
stadzie tarłowym wyraźnie dominu
ją na przykład samce. Znakomicie do
kumentuje to przykład 60ciu samic 
i dwóch samców, pozyskanych przez 
jeden z okręgów PZW (D. Kucharczyk 
– inf. ustna). Wydaje się zatem, że naj
lepszą metodą jest odławianie ryb na 
jesieni lub przez cały rok (Kucharczyk 
i in. 1998a, Kujawa i in. 1999), co po
zwala na zgromadzenie stada o pożą
danej proporcji płci. W tym przypad
ku ryby należy przetrzymać do okresu 
rozrodczego w niewoli (stawy, sadze, 

warunki kontrolowane) niezależnie, 
czy planowane jest tarło w sezonie, 
czy też pozasezonowe (Kucharczyk 
i in. 1998a, Kucharczyk 2002, Targoń
skaDietrich i in. 2004).

Połów ryb ze środowiska natu
ralnego może być wykonany różny
mi sposobami. Wybór metody zależy 
w dużej mierze od warunków panu
jących na danym akwenie. W rzekach 
jazie pozyskuje się przy pomocy na
rzędzi stawnych (pułapkowych i oplą
tujących), ciągnionych (spławnice, 
niewody), lub elektrycznych (agregat). 
Ostatni sposób jest najkorzystniej
szy pod względem jakości pozyska
nych tarlaków, gdyż ogranicza stres 
połowowy oraz umożliwia odłowie
nie ryb w bardzo dobrej kondycji, ale 
można tak pozyskiwać tarlaki jedynie 
na niewielkich ciekach. W przypad
ku rzek większych i głębszych meto
da ta nie przynosi pożądanych efek
tów. Zdecydowanie najczęściej ryby są 
poławiane przy użyciu narzędzi staw
nych – w przypadku jazia są to głów
nie wontony. Reproduktory pozyska
ne tą metodą są często pokaleczone 
i wymagają leczenia. Obtarcia i rany 
powierzchniowe zalecza się przemy
wając zranienia gencjaną lub roztwo
rem rivanolu oraz stosując kąpiele 
lecznicze. Pomimo, że jaź należy do 
gatunków dość odpornych na stres, 
związany z manipulacjami należy li
czyć się ze zwiększoną śmiertelnością 
tarlaków wkrótce po odłowie, a także 
z możliwością zrzucenia lub resorbo
wania ikry przez część samic.

W ostatnich kilkunastu latach 
coraz więcej gospodarstw rybac
kich używa do rozrodu tarlaków ja
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Uszkodzenia tarlaków jazia pochodzących ze środowiska naturalnego po kilkudniowym 
przetrzymywaniu w wylęgarni. Fioletowe zabarwienie jest skutkiem przemycia zranień 
gencjaną (Foto: Daniel Żarski)

Samica jazia pochodząca z hodowli stawowej po ponad dwutygodniowym pobycie w wy
lęgarni (Foto: Daniel Żarski)
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zia wyhodowanych w stawach ziem
nych (Cieśla 1998). Są one hodowane 
jako ryby dodatkowe w chowie karpia 
(Wojda 1981, 1997). Metoda ta nie wy
maga ponoszenia dodatkowych nakła
dów, nie koliduje z produkcją podsta
wową i wydaje się optymalną również 
dlatego, że pozwala na stałą kontrolę 
tarlaków, umożliwia pozyskanie ich 
w dowolnym momencie, a ryby la
tami przyzwyczajane do manipula
cji lepiej znoszą stres z tym związany 
i w związku z tym znajdują się w lep
szym stanie zdrowotnym, niż poła
wiane z wód otwartych. Jaź dojrzewa 
w stawach szybciej, niż w środowisku 
naturalnym – w wieku od 3+ do 4+ 
(Cieśla 1998).

Potencjalną alternatywą dla odło
wów jest hodowla tarlaków w warun
kach kontrolowanych (Kucharczyk 
i in. 1999, Kujawa i in. 2001b, 2006b) 
Badania przeprowadzone w Kate
drze Rybactwa Jeziorowego i Rzecz
nego UWM w Olsztynie wykazały, że 
możliwe jest wyhodowanie ryb w nie
woli i doprowadzenie ich do dojrzało
ści płciowej. Samce jazia przetrzymy
wane w stałej temperaturze (ok. 15 ˚C) 
były cały czas gotowe do rozrodu, przy 
masażu powłok brzusznych oddając 
nasienie. Samice można było rozra
dzać częściej niż raz do roku (Kuchar
czyk i in. 1999).

Biorąc pod uwagę znaczenie bio
różnorodności biologicznej i niebez
pieczeństwo udomowienia ryb ho
dowlanych, tarlaki jazia powinny być 
pozyskiwane ze środowiska natu
ralnego, a otrzymany od nich mate
riał zarybieniowy powinien wracać 
w miejsca ich pochodzenia.

Pozyskiwanie gamet:

Rozród jazia w warunkach kontrolo
wanych można przeprowadzić zarów
no w sezonie jak i poza nim. W obu 
przypadkach niezbędne jest posiada
nie odpowiednio wyposażonej wylę
garni, która umożliwi w pełni stero
wanie warunkami środowiskowymi 
takimi jak temperatura i fotoperiod 
(Kujawa i in. 1999). Podczas rozrodu 
w sezonie samice przywożone do wy
lęgarni powinny mieć miękkie w do
tyku, nabrzmiałe powłoki brzusz
ne, a samce po lekkim ucisku partii 
brzusznych oddawać nasienie. Po kil
kudniowej aklimacji do warunków 
wylęgarni czych u kilku samic nale
ży sprawdzić stopień dojrzałości ga
met. W tym celu ryby poddawane są 
anestezji w roztworze 2fenoksyeta
nolu (0,5 ml/dm3 wody) (Kucharczyk 
i in. 1999) lub innym środku np. pro
piscin lub MS 222. Stopień dojrzałości 
oocytów powinien być w stadium naj
częściej od 1 do 2 poza sezonem roz
rodczym oraz do 23 w trakcie sezonu 
(Kucharczyk i i. 1999, 2000), według 
czterostopniowej skali (Brzuska i Bie
niarz 1977).

Oprócz hormonalnego pobudza
nia dojrzewania gamet niezbędne jest 
zapewnienie rybom właściwych wa
runków środowiskowych, które rów
nież wpływają na osiągnięcie gotowo
ści tarłowej. 

Podczas rozmnażania jazia w czasie 
sezonu rozrodczego temperatura wody 
w basenach w momencie przywiezie
nia ryb do wylęgarni powinna oscylo
wać w zakresie 710 ˚C. Po 35 dniach 
przetrzymania jazi w takiej tempe
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Iniekcja hormonalna jazia (Foto: Sławomir Krejszeff)

Dojrzała samica jazia złotej orfy (Foto: Dariusz Kucharczyk)
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Pozyskiwanie ikry od samicy jazia (Foto: Krzysztof Kupren) 

Pozyskiwanie nasienia od samca jazia (Foto: Daniel Żarski)
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raturze i po wykonaniu pierwszej in
iekcji podnosi się ją do 12 ˚C, do 13 ˚C 
po drugiej iniekcji, a po następnych 24 
godzinach, do 14,014,5 ˚C z zachowa
niem zasady, że wzrost temperatury 
nie może być szybszy, niż 1 ˚C/h.

Długość dnia świetlnego podczas 
przygotowania ryb do rozrodu powin
na wynosić 12 h (Kujawa i in. 1998c, 
Kucharczyk 2002, Kucharczyk i in. 
1999, 2000, 2007, TargońskaDietrich 
i in. 2004, Jamróz i in. 2008). Przy tak 
przeprowadzonych manipulacjach sa
mice są dojrzałe do tarła i przygoto
wane do pobrania oocytów zazwyczaj 
około 36 godzin od wykonania dru
giej iniekcji.

Podczas przeprowadzania rozrodu 
pozasezonowego również niezbędne 
jest manipulowanie warunkami śro
dowiskowymi, lecz jest ono bardziej 
skomplikowane (Kucharczyk 2002, 
Kucharczyk i in. 1998a, 2000, Tar
gońskaDietrich i in. 2004). W pierw
szym etapie stopniowo przez okres 40 
dni temperatura wody jest obniża
na (z 12 do 2 ˚C) i skracana długość 
dnia świetlnego ( z 12 do 4 h). Po tak 
uzyskanej „sztucznej zimie”, która po
winna trwać minimum 20 dni rozpo
czyna się stopniowe wydłużanie czasu 
oświetlenia zbiorników i podnosze
nie temperatury przez okres przynaj
mniej trzydziestodniowy. Gdy woda 
uzyska temperaturę około 10 ˚C, 
a dzień świetlny 12 godzin przepro
wadzana jest dalsza, opisana powyżej, 
procedura środowiskowego stymulo
wania rozrodu, taka jak w przypad
ku rozrodu w trakcie trwania sezo
nu rozrodczego. Ryby po iniekcjach 
osiągają dojrzałość w zbliżonym cza

sie (Kucharczyk i in. 1999, Kuchar
czyk 2002).

W kontrolowanym rozrodzie jazia 
testowano różne środki hormonalne, 
w tym homogenat z przysadek mózgo
wych karpia – CPH (Cieśla i Osta
szewska 1997, Cieśla 1998, Hamacko
va i Kouril 1998, Kouril i Hamackova 
1998, Kucharczyk i in. 1998a, 1999, 
Jończyk i in. 2002, Kucharczyk 2002), 
ludzką gonadotropinę kosmówko
wą – hCG (Kucharczyk i in. 1998a, 
1998c, 1999, 2000, Kujawa i in. 1998c, 
Kucharczyk 2002, TargońskaDie
trich i in. 2004), GnRHa (Jamróz i in. 
2008b), preparaty zawierające GnR
Ha w połączeniu z inhibitorem dopa
miny: Ovopel oraz Ovaprim (Kuchar
czyk i Szabo 1998, Kucharczyk i in. 
1999, 2000, 2007, Jończyk i in. 2002, 
Kouril i Hamackova 2002, Kuchar
czyk 2002, TargońskaDietrich i in. 
2004, Jamróz i in. 2008b, Hamackova 
i in. 2008). Dawki stosowane dla sa
mic przedstawiono w Tabeli 1. 

W zależności od stopnia dojrzało
ści oocytów ilość wykonywanych in
iekcji, oraz ilość podawanych środków 
hormonalnych podlegają modyfika
cjom. Ogólnie rzecz ujmując, im bar
dziej zaawansowane w rozwoju są 
oocyty, tym mniejsza powinna być 
dawka i ilość wykonanych iniekcji. 
Podczas rozrodu w sezonie najczęściej 
stosowana jest jednokrotna iniekcja 
samców połową dawki środków hor
monalnych, przeznaczonej dla samic. 
Poza okresem rozrodczym ilość in
iekcji może być zwiększona nawet do 
4 (Kucharczyk 2002, Kucharczyk i in. 
1998a). W przypadku podawania wię
cej niż jednej dawki czas pomiędzy in
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iekcjami powinien wynosić 1224 go
dziny (w sezonie rozrodczym) i 24 
godziny (poza sezonem) (Kujawa i in. 
1998c, Kucharczyk 2002, Kucharczyk 
i in. 1999, 2000, 2007, Targońska–Die
trich i in. 2004, Jamróz i in. 2008a). 

Środki hormonalne (po uprzed
nim ich przygotowaniu) podawa
ne są tarlakom domięśniowo, lub 
dootrzewnowo. Druga metoda stoso
wana jest znacznie częściej ze wzglę
du na zmniejszone niebezpieczeństwo 
wypłynięcia części podawanych sub
stancji. Do iniekcji dootrzewnowych 
wybierane są miejsca łatwo dostęp
ne, znajdujące się u podstawy płetw 
brzusznych lub piersiowych (Kujawa 
i in. 1998c, Kucharczyk 2002, Kuchar
czyk i in. 1999, 2000, 2007, Targoń
skaDietrich i in. 2004, Jamróz i in. 
2008b).

Gamety pobierane są od tarla
ków, którym należy uprzednio osu
szyć płetwy brzuszne, odbytową oraz 
powłoki brzuszne, aby po kontakcie 
z wodą nie doszło do aktywacji plem
ników i zamknięcia mikropyle w ja
jach. Dojrzałe reproduktory odda
ją gamety po lekkim ucisku (masażu) 
powłok brzusznych. Ikrę pozyskuje 
się do suchych, plastikowych pojem
ników i przetrzymuje w nich do cza
su zapłodnienia (do 30 min). Nasienie 
zbierane jest do strzykawek lub zbior
czo (od wielu samców) do większych 
naczyń. Przed oceną ruchliwości 
plemników, która pozwala na określe
nie jakości nasienia, można je krótko
terminowo przetrzymywać w lodów
ce w temperaturze około 4 ˚C. Jeśli 
istnieje taka możliwość, określamy 
pod mikroskopem ruchliwość plem

ników (powiększenie 500×). W tym 
celu nasienie rozrzedza się bezpośred
nio przed obserwacją w 0,5 % roztwo
rze NaCl w stosunku 1: 25 (Kuchar
czyk 2002). Nowocześniejszą metodą, 
pozwalającą wyznaczyć nie tylko od
setek ruchliwych plemników, ale rów
nież wiele innych parametrów ich ru
chu, jest zastosowanie komputerowego 
systemu analizy ruchu plemników 
CASA. Kowalski i in. (2006) wyka
zali, że odsetek ruchliwych plemni
ków jazia (MOT) w 15 s od aktywa
cji wynosił około 65 %. Po upływie 
kolejnych 150 s obniżył się nieznacz
nie do poziomu ponad 50 %. Więk
sze różnice zanotowano podczas ana
lizy prędkości krzywoliniowej (VCL) 
i prostoliniowej (VSL) plemników. 
Wynosiły one początkowo odpowied
nio 63 i 46 µm/s. Z upływem czasu ma
lały – po 150 s osiągnęły wartości od
powiednio około 30 i 20 µm/s, a pod 
koniec obserwacji plemniki wykazy
wały jedynie ruch drgający. Porów
nując te dane z wynikami uzyskany
mi dla innych ryb z rodzaju Leuciscus, 
należy stwierdzić, że czas ruchu plem
ników jazia wynoszący około 3 min 
był zdecydowanie dłuższy, niż noto
wany dla jelca: 1,5 min (Kowalski i in. 
2006) i klenia: 1,0 min (Lahnsteiner 
i in. 2004). Koncentracja plemników 
w nasieniu jazia jest stosunkowo niska 
(5,6 mld/cm3), najniższa spośród dzie
sięciu słodkowodnych ryb karpiowa
tych badanych przez Kowalskiego i in. 
(2003). Przykładowo dla klenia kon
centracja plemników wyniosła ponad 
15 mld/cm3.

W kontrolowanym rozrodzie ryb 
do ważniejszych czynników, decydują
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cych o sukcesie rozrodczym, należą ja
kość gamet i odsetek tarlaków je odda
jących. Zależą one w dużym stopniu od 
podawanych środków hormonalnych. 
Uzyskane dotychczas rezultaty rozro
du jazia zostały zestawione w Tabeli 2 
dla tarła w sezonie i w Tabeli 3 dla tar
ła pozasezonowego. Stymulacja hormo
nalna samców jazia w sezonie (niekiedy 
nie dotyczy to użycia hCG) powodu
je zwiększenie objętości pozyskiwa
nego nasienia oraz poprawę ruchliwo
ści plemników w porównaniu do ryb 
z grup kontrolnych, którym nie poda
wano środków hormonalnych (Kuchar
czyk i in. 1998a, 1999, 2000, Kuchar
czyk 2002, Jamróz i in. 2008). Podczas 
pozasezonowego tarła jazia samce pro
dukowały mniejsze ilości nasienia 
o gorszych parametrach, niż w cza
sie rozrodu w okresie tarła naturalne
go (Kucharczyk 2002, Kucharczyk i in. 
2000, TargońskaDietrch i in. 2004). 
Ogólnie poza sezonem i w trakcie jego 
trwania wpływ stymulacji z wykorzy
staniem hCG na ilość oddawanego na
sienia był zwykle najmniejszy spośród 
testowanych środków. Po zastosowaniu 
CPH, Ovopelu i Ovaprimu, nie było za
zwyczaj różnic w objętości ejakulatu 
oraz ruchliwości plemników (Kuchar
czyk 2002, Kucharczyk i in. 1999, 2000, 
TargońskaDietrich i in. 2004). Badania 
przeprowadzone przez Targońską i in. 
(2008) wykazały, że przeżywalność za
rodków jazia jest silnie uzależniona od 
jakości nasienia zastosowanego do za
płodnienia ikry, co wskazuje na istot
ne znaczenie czynnika męskiego w roz
rodzie tego gatunku.

Wykazano istnienie zależności po
między przeżywalnością embrionów 

w stadium zaoczkowania, a ruchliwo
ścią plemników oraz czasem ich ru
chu, lecz nie stwierdzono, aby u jazia 
którykolwiek z badanych czynników 
miał istotnie większy wpływ na prze
żywalność. Oba były jednakowo waż
ne. Próbki ikry pochodzące od jed
nej samicy zapłodniono nasieniem 
pobranym od różnych samców. Em
briony w stadium zaoczkowania wy
kazywały się zróżnicowanym odset
kiem przeżywalności w zależności od 
tego, od którego samca pochodziło 
nasienie. Interesujący wydaje się fakt, 
że przeżywalność zarodków w próbie 
kontrolnej, gdzie użyto mieszaniny 
nasienia, pochodzącego od wszyst
kich badanych samców, była zbliżo
na do najwyższych przeżywalności 
w próbach indywidualnych. Wska
zuje to na potrzebę używania zbior
czego nasienia pozyskiwanego od 
wielu samców, stosowanego do za
plemniania ikry. Dowodzi też, że 
ograniczanie wielkości stada tarło
wego (z reguły dotyczy to zmniejsza
nia ilości hodowanych samców, które 
w opinii hodowców nie są tak waż
ne, bo ich mniejsza ilość nie przekła
da się bezpośrednio na zmniejszenie 
ilości pozyskanego wylęgu), jest bar
dzo niebezpieczne dla prowadzonych 
programów hodowlanych (Rurangwa 
i in. 2004, Casselman i in. 2006).

Efekty podawania samicom róż
nych środków hormonalnych w trak
cie i poza sezonem rozrodczym są 
bardziej zróżnicowane, niż opisane 
powyżej w przypadku samców tego 
gatunku. Samice z grup kontrolnych, 
niestymulowane hormonalnie, nie 
oddawały gamet. Jednocześnie, po
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Tabela 1. Dawki środków hormonalnych (w przeliczeniu na jednostkę masy ciała [kg]) 
podawane samicom jazia podczas i poza sezonem rozrodczym (1 – Cieśla 1998, 2 – Ku
jawa i in. 1998; 3 Kucharczyk 2002, 4 – Kucharczyk i in. 1999, 5 – Kucharczyk i in. 2000, 
6 – Kucharczyk i in. 2007, 7 TargońskaDietrich i in. 2004, 8 – Jamróz i in. 2008b, 9 – 
Kucharczyk, dane niepublikowane, 10 –Targońska, dane niepublikowane, 11 – Żarski, 
dane niepublikowane).

Środki
hormonalne 1 iniekcja

2 iniekcje
AutorIniekcja

wstępna
Iniekcja

wyzwalająca
CPH 0,8–4,0 mg 0,2–0,4 mg 0,8–3,6 mg 1,2,3,4,7
hCG 500–2000 IU 100–200 IU 500–1500 IU 3,4,5,7
Ovopel 1,0–2,0 granulki 0,1–0,2 granulki 1,0 granulka 3,4,5,6,7,8
GnRHa 20–100 µg 10 µg 50–100 µg 8,10,11
Ovaprim 0,5 cm3 0,1 cm3 0,4–0,5 cm3 6,8,9,10,11

Tabela 2. Wyniki rozrodu jazia w sezonie z wykorzystaniem różnych środków hormo
nalnych (1 – Cieśla 1998, 2 – Kujawa i in. 1998c; 3 – Kucharczyk 2002, 4 – Kucharczyk 
i in. 1999, 5 – Kucharczyk i in. 2007, 6 – Kowalski i in. 2006, 7 – Jamróz i in. 2008b, 8 – 
Krejszeff, dane niepublikowane, 9 – Kucharczyk, dane niepublikowane, 10 – Targońska, 
dane niepublikowane, 11 – Żarski, dane niepublikowane)

Parametr

Bez sty
mulacji 
hormo
nalnej

CPH hCG LH
RH Ovopel Ovaprim Autor

Spermiacja
(%) 70100 100 70100 100 100 100 1,2,3,4,5, 

7,8,10,11

Ilość 
nasienia
(cm3 /kg)

1,1–1,3 3,1–4,4 1,8–3,0 2,2–3,5 3,2–4,3 3,14,4 3,7,8,9, 
10,11

Ruchliwość 
plemników
(%)

5070 6080 5080 7080 6080 6080 3,6,7,8,9, 
10,11

Owulacja
(%) 0 90100 0 1018 90100 100

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9, 
10,11

Przeżywal
ność em
brionów 
w stadium 
zaoczko
wania (%)


44,3–
87,5  76,5–

87,8 56,7–90,2 60,4–91,3 3,4,5,7, 
8,9,10,11
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Tabela 3. Wyniki pozasezonowego rozrodu jazia z wykorzystaniem różnych środków 
hormonalnych (1 – Kucharczyk 2002, 2 – Kucharczyk i in. 1998a, 3 – Kucharczyk i in. 
2000, 4 – TargońskaDietrich i in. 2004, 5 – Kucharczyk, dane niepublikowane, 6 – Tar
gońska, dane niepublikowane, 7 – Żarski, dane niepublikowane)

Parametr

Bez sty
mulacji 
hormo
nalnej

CPH hCG LHRH Ovopel Ovaprim Autor

Spermiacja
(%) 3070 80100 4080 5090 90100 90100 1,2,3,4,6,7

Ilość 
nasienia
(cm3 /kg)

0,7–1,2 1,8–2,3 0,8–1,3 1,1–2,1 1,9–2,5 1,8–2,4 3,4,5,6,7

Ruchliwość 
plemników
(%)

3060 5080 5070 6080 6080 6080 1,3,4,5,6,7

Owulacja
(%)  80100  1015 90100 90100 1,3,4,5,6,7

Przeżywal
ność em
brionów 
w stadium 
zaoczko
wania (%)

 30,1–
73,4  44,8–

76,4 52,3–78,4 60,4–79,9 1,3,4,5,6,7

Tabela 4. Wpływ metody odklejania na wybrane parametry ikry jazia (wg Cieśli 1998)

Parametr Ikra niena
pęczniała

Ikra po rozklejeniu

talk
Metoda 

Woynarovicha 
klasyczna

mleko
Metoda 

Woynarovicha 
zmodyfikowana

Średnica ikry 
(mm) 1,5 2,03 2,33  

Liczba ziarn ikry
(tys/dm3) 350 104 83  

Liczba ziarn ikry 
(tys./kg) 950    

Przeżywalność 
ikry (%)  63 57 5,5 8,5

Czas odklejania 
(min.)  4560 120 60 120
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mimo przetrzymywania ich w dogod
nych warunkach środowiskowych, 
nie obserwowano zmian pozycji jądra 
w pobranych kateterem komórkach 
jajowych. Podobnie było w przypadku 
ryb iniekowanych hCG – również nie 
owulowały, ale jądro komórek oocy
tów było przesunięte w kierunku pe
ryferycznym, co świadczy o wpływie 
tego hormonu na ich dojrzewanie. Jest 
on jednak niewystarczający i podawa
nie hCG bez połączenia z innymi środ
kami hormonalnymi nie jest zalecane 
do stymulowania samic tego gatun
ku. Skuteczność działania ekstraktów 
z przysadek mózgowych ryb (CPH) 
jest powszechnie znana (Okoniewski 
i Kłodzińska 1975), także w rozrodzie 
jazia (Cieśla 1998, Kucharczyk 2002). 
CPH wpływa bezpośrednio na game
ty i powoduje ich dojrzewanie (Dro
ri i in. 1994, Yaron 1995, Mylonas i in. 
1997). Ryby poddane stymulacji CPH 
osiągają dojrzałość tarłową wcześ
niej, niż ryby stymulowane GnRH 
i jego analogami (Ovopel i Ovaprim). 
Odstęp czasu od iniekcji wywołują
cej do momentu wystąpienia owula
cji u samic jazia był dłuższy przy za
stosowaniu Ovopelu, niż po użyciu 
CPH. Jeszcze później owulowały ryby 
iniekowane Ovaprimem i w tej gru
pie doświadczalnej stwierdzano naj
mniejszą synchronizację rozrodu (Ku
charczyk 2002, Kucharczyk i in. 2007, 
Jamróz i in. 2008b).

Biorąc pod uwagę ilość ryb przy
stępujących do rozrodu, jakość oraz 
ilość uzyskiwanego nasienia oraz od
setek przeżywalności ikry do stadium 
zaoczkowania, najlepsze efekty osią
gnięto przy zastosowaniu Ovaprimu 

i Ovopelu. Wyniki poza sezonem na
turalnego tarła były nieznacznie gor
sze niż w sezonie (Kucharczyk 2002, 
Kucharczyk i in. 1999, 2000, 2007, 
TargońskaDietrich i in. 2004, Jamróz 
i in. 2008a, b). 

Jednym z rzadziej opisywanych 
zagadnień podczas rozrodu w warun
kach kontrolowanych jest śmiertelność 
tarlaków. Jak wykazała analiza opubli
kowanych prac w niektórych grupach 
dochodziła ona nawet do 50 % (Ku
charczyk i in. 1999, Kucharczyk 2002, 
TargońskaDietrich i in. 2004). Wy
nikała z doznania obrażeń w trakcie 
pozyskiwania oraz transportu, a tak
że była skutkiem manipulacji rybami 
i oddziaływania hormonów. Najwięk
szą śmiertelność powodował Ovopel. 
Jednak w ostatnim okresie jego skład 
uległ zmianie (informacja od produ
centa), a badania wykonane w roku 
2007 i 2008, dowodzą braku śnięć 
wśród tarlaków stymulowanych Ovo
pelem (Kucharczyk i in. 2007, Jamróz 
i in. 2008b).

Zapładnianie i inkubacja ikry:

Dla zwiększenia efektywności rozro
du prowadzonego w warunkach kon
trolowanych ikrę jazia, podobnie jak 
innych gatunków z grupy karpiowa
tych reofilnych, zapładnia się „na su
cho”, dodając do pozyskanych owo
cytów mlecz od kilku samców (Penaz 
i Sterba 1969, Economou 1991, Kujawa 
2004). Następnie dolewa się wodę i ca
łość miesza. Z uwagi na szybkie zamy
kanie się mikropyle oraz niezbyt długi 
okres ruchliwości plemników, wyno
szący około 3 minut (Kowalski i in. 
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Zaplemnianie ikry jazia (Foto: Krzysztof Kupren)

Rozklejanie ikry jazia (Foto: Krzysztof Kupren)
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Inkubacja ikry jazia w aparacie Weissa (Foto: Daniel Żarski) 

Wykluwanie larw jazia na ramkach w sadzykach (Foto: Daniel Żarski)
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Zależność między temperaturą wody a czasem inkubacji ikry jazia (Kupren i in. 2008b, 
zmodyfikowane).

Ikra jazia na substracie (Foto: Sławomir Krejszeff)
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2006), dodanie nadmiaru nasienia jest 
bardzo istotne dla efektywności za
płodnienia.

Przed obsadzeniem ikry na apara
ty inkubacyjne należy pozbawić jej ze
wnętrzną osłonkę kleistości. Najlepsze 
efekty (przeżywalność > 60 %) uzysku
je się stosując klasyczną metodę Woy
narovicha lub zawiesinę talku (Cieśla 
1998, Kucharczyk 2002, Kujawa 2004, 
Kupren 2005) (Tabela 4). Do odkleja
nia ikry jazia nie poleca się stosowania 
zmodyfikowanej metody Woynarovi
cha oraz mleka, po zastosowaniu któ
rych przeżywalność embrionów spa
da do poziomu 1030 % (Cieśla 1996). 
Ikra odklejana w roztworze talku 
i płynie Woynarovicha zwiększa swą 
średnicę względem owocytów nieza
płodnionych odpowiednio 1,36 i 1,55 
raza (Cieśla 1998). Pozbawione kle
istości jaja inkubowane są najczęściej 
w aparatach o pionowym przepły
wie wody (np. słojach Weissa) wyno
szącym 35 dm3/ min (Kujawa 2004, 
Kucharczyk i in. 2005). Okres, po ja
kim obserwuje się wykluwanie jazi, 
uzależniony jest przede wszystkim 
od temperatury wody. W stałej tem
peraturze wynoszącej 7 ˚C inkubacja 
trwa 27 dni, natomiast w 23 ˚C tylko 3 
dni (Florez 1972, Kupren i in. 2008b). 
W temperaturze optymalnej, wyno
szącej 15,7 ˚C wydostanie się połowy 
osobników z osłonek jajowych nastę
puje po 7 dniach od momentu zapłod
nienia (Kupren i in. 2008b).

Rozwój zarodkowy jazia może 
przebiegać tylko w pewnym, właści
wym dla niego zakresie temperatur. 
Granicami tego przedziału są warto
ści, w których rozwój staje się niemoż

liwy: są to górne i dolne temperatu
ry letalne. Pomimo rozrodu w niskich 
temperaturach rozwijające się embrio
ny są wrażliwe na niską temperaturę 
wody i do prawidłowego rozwoju wy
magają wzrostu temperatury. Zakres 
temperatur tolerowanych przez rozwi
jające się zarodki jazia wynosi 723 ˚C 
(Florez 1972, Kupren 2005), przy 
czym największa przeżywalność za
płodnionej ikry (> 60 %) obserwowa
na jest w temperaturach między 13,5 
a 19,0 ˚C (Florez 1972, Kupren 2005). 
Według Popescu in. (1960), rozwój 
embrionalny jazia przy średniej tem
peraturze 12 ˚C trwa 110 ˚D. Jończyk 
i in. (2002) podają 14 ̊ C jako optymal
ną temperaturę inkubacji dla ikry ja
zia. W tych warunkach czas inkubacji 
trwa 140168 ˚D.

Drugim bardzo ważnym czynni
kiem, wpływającym na rozwój inku
bowanej ikry, jest ilość rozpuszczone
go w wodzie tlenu. Obniżenie się ilości 
tlenu w początkowym okresie może 
doprowadzić do obumarcia ikry, co 
jest uzależnione od czasu, przez jaki 
ikra znajdowała się w wodzie o nie
wielkiej zawartości tlenu. Natomiast 
obniżenie się ilości tlenu pod koniec 
okresu inkubacji prowadzi do przed
wczesnego wykluwania się nie w pełni 
jeszcze rozwiniętych embrionów (Ku
jawa i Kucharczyk 2002).

W związku z tym, że zarodki in
kubowane w słojach Weissa mogą wy
kluwać się nawet przez kilka godzin, 
a martwe jaja i osłonki w znaczą
cy sposób zanieczyszczają wodę, pod 
koniec rozwoju zaleca się przeniesie
nie całej zawartość słoja do misek lub 
na siatkę zawieszoną w basenie. Aby 
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ograniczyć pracochłonność w tym 
czasie, wykluwanie larw można prze
prowadzić w pływających sadzykach 
(Kujawa i in. 2001).

Metody podchowu larw:

Wylęg jazia można podchowywać 
w warunkach naturalnych lub kon
trolowanych. Pierwsza metoda wiąże 
się z dużą nieprzewidywalnością efek
tów podchowu, głównie ze względu na 
zmienność warunków termicznych, 
panujących wiosną. W podchowie 
można zastosować pływające sadzy
ki z gazy młyńskiej o pojemności 
100 dm3. Wylęg obsadzany był w nich 
w ilości 50 szt/dm3, żywiony żywym 
zooplanktonem i po 2 tygodniach wy
puszczany do stawów (Jakucewicz i in. 
1989). Przy podchowie w stawach po
dłużnych, gdzie utrzymywany jest sta
ły przepływ wody, stosowano wysokie 
obsady wylęgu, wynoszące 4001000 
szt/m2. W wyniku 37 tygodniowe
go podchowu, w trakcie którego ryby 
były dokarmiane paszą lub plankto
nem, uzyskiwano narybek o długoś
ci 1,34,6 cm, przy przeżywalności na 
poziomie 4060 % (Jakucewicz i in. 
1989, Spurny 1995).

Wylęg jazia często podchowywa
ny jest w warunkach kontrolowa
nych, w których możliwe jest stero
wanie parametrami środowiskowymi 
i ich optymalizacja. Larwy jazia naj
częściej przetrzymywano w zagęsz
czeniach wynoszących od 10 do 75 
osobn./dm3 (Wolnicki i Kossakow
ski 1991, Wolnicki i Górny 1992, Ku
jawa 2004, Shiri Harzevilli i in. 2004, 
Wieser i in. 1988). Badania prowadzo

ne przez Kujawę (2004) nad podcho
wem larw jazia w temperaturze wody 
25 ˚C i różnych zagęszczeniach wy
kazały, że po 21 dniach największą 
masą i długością (93,5 mg; 22,5 mm) 
charakteryzowały się osobniki ho
dowane w zagęszczeniu 25 szt/dm3. 
Nie stwierdzono różnic we wzroście 
ryb z grup, w których obsada wyno
siła 50 szt/dm3 (78,4 mg; 20,8 mm) 
i 75 szt/dm3 (62,5 mg; 19,3 mm). Sta
tystycznie istotne różnice w rozmia
rach ryb wystąpiły 13go dnia pod
chowu i utrzymały się do końca 
trwania doświadczenia (21 dni). Bio
masa ryb z ostatniej grupy była naj
większa (4,6 g/dm3), a przeżywalność 
w poszczególnych wariantach wyno
siła od 98,4 do 99,0 % i nie różniła się 
statystycznie, co wskazuje, że najle
piej stosować najwyższe z testowa
nych zagęszczeń. Doświadczenia Ku
prena i innych (dane niepublikowane) 
wykazały, że istnieje możliwość ho
dowli larw tego gatunku przy wie
lokrotnie wyższej obsadzie – nawet 
do 400 szt/dm3. Tak duże zagęszcze
nia spowalniają nieco tempo wzrostu 
larw jazia. Po 21 dniach podchowu 
w temperaturze 25 ˚C średnia dłu
gość jazi hodowanych w zagęszczeniu 
50 szt/dm3 wynosiła 24,2 mm, a przy 
400 szt/dm3 jedynie 19,7 mm. Jed
nak różnice we wzroście ryb podcho
wanych w zagęszczeniach od 150 do 
400 szt/dm3 były niewielkie i długoś
ci larw w ostatnim dniu trwania eks
perymentu wynosiły odpowiednio 
20,7 i 19,7 mm. Potwierdza to opinię 
Wolnickiego i Górnego (1994), którzy 
uważają, że zagęszczenie obsady ma 
stosunkowo mały wpływ na tempo 
wzrostu ryb karpiowatych.
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Badania nad optymalizacją tem
peratury podchowu larw jazia z pew
nością nie są kompletne i wiedza na 
ten temat powinna zostać uzupełnio
na. Stosowane dotychczas temperatu
ry wynosiły najczęściej od 19 do 25 ˚C 
(Wolnicki i Kossakowski 1991, Wol
nicki i Górny 1992, Wolnicki 1996a, 
Kujawa 2004, Shiri Harzevilli i in. 
2004). W doświadczeniach Wolnickie
go i Kossakowskiego (1991), prowadzo
nych na wylęgu złotej orfy wykazano, 
że podczas 15dniowego podchowu 
największą długość i masę osobniczą 
osiągnęły larwy żywione naupliusami 
solowca, przebywające w temperaturze 
25 ˚C (15,9 mg i 37,3 mm), najmniejszą 
zaś podchowywane w 19 ˚C (14,1 mg 
i 21,8 mm), a pośrednią – przetrzymy
wane w 22 ˚C, choć różnice te nie były 
aż tak silnie zaznaczone, jak w przy
padku podchowu klenia, gdy w pod
niesionej o 5 ˚C (do 25 ˚C) temperatu
rze wzrost larw był prawie dwukrotnie 
szybszy (Wieser i in. 1988). Badania nad 
podchowem tego gatunku w tempera
turach wyższych, to jest w 28 i 31 ˚C 
(Wolnicki 1996) nie wykazały dalsze
go przyspieszenia tempa wzrostu, a ich 
stosowanie wiąże się z ponoszeniem 
większych nakładów finansowych 
i z punktu widzenia ekonomicznego 
nie jest opłacalne. Należy podkreślić, 
że niska temperatura w czasie pod
chowu zmniejsza śmiertelność ryb po
zbawionych pokarmu. Podczas głodo
wania w 15 ˚C maksymalny czas bez 
wystąpienia śmiertelności wynosił dla 
jazia 12 dni, a w 25 ˚C zaledwie 7 dni 
(Kujawa 2004).

W trakcie podchowu czynnikiem 
równie istotnym jak temperatura, jest 

rodzaj pokarmu podawanego rybom. 
Wylęg kilku gatunków karpiowatych 
ryb reofilnych, w tym jazia, w pierw
szych dniach odżywiania egzogennego 
bezwzględnie wymaga pokarmu natu
ralnego (Wolnicki i Górny 1992, Wol
nicki i Górny 1993, Kujawa i in. 1998a, 
Wolnicki 2000, Kamler i Wolnicki 
2004). Wolnicki (2000) podaje, że naj
szybszy wzrost stadiów larwalnych ja
zia zapewniało podawanie naupliusów 
Artemii sp. Jest to żywy pokarm naj
częściej stosowany w początkowym eta
pie podchowu larw jazia. Średni dobo
wy przyrost długości w grupie żywionej 
w ten sposób wynosił 0,7 mm/d, co po 
15 dniach pozwoliło na osiągnięcie koń
cowej długości 18,419,0 mm, przy ma
sie ciała równej 5362 mg. Dla porów
nania wylęg jazia żywiony paszą Ekvizo 
przyrastał w tempie ponad trzykrotnie 
wolniejszym (0,22 mm/d) i ostatniego 
dnia podchowu miał długość 11,8 mm, 
a masę zaledwie 10 mg. Podawanie pa
szy sztucznej skutkowało również zna
czącym obniżeniem przeżywalności (do 
66 %), która w grupie żywionej stadiami 
nauplialnymi solowca była wysoka (93
97 %). Nieco niższą przeżywalność dla 
takiej grupy (89,9 %) podają Hamácko
vá i in. (2007), ale badania prowadzone 
przez nich trwały dłużej (25 dni). Prze
żywalność i masa ryb żywionych paszą 
była istotnie niższa, niż przy stosowa
niu pokarmu naturalnego. Korzystny 
wpływ stosowania stadiów nauplial
nych solowca na przeżywalność i wzrost 
larw jazia wynika też z badań Wolnic
kiego i Górnego (1992, 1995) oraz Kuja
wy i in. (1998a).

Perspektywiczną dietą w podcho
wie larw ryb reofilnych wydają się być 
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dekapsułowane cysty solowca, mające 
wysoką wartość odżywczą, będące ła
twe w przechowywaniu i stosowaniu. 
Badania Shiri Harzevilli i in. (2004) 
dotyczące optymalizacji żywienia 
tego gatunku wykazały, że larwy ja
zia podchowywane w 1920 ˚C przez 
21 dni z wykorzystaniem pięciu róż
nych rodzajów pokarmów osiągnęły 
największe rozmiary (18,2 mm i 38,3 
mg) w grupie, w której podawano im 
stadia nauplialne Artemii sp. Nieco 
gorszy wzrost obserwowano w gru
pie żywionej dekapsułowanymi cy
stami solowca, ale był on szybszy, niż 
przy podawaniu jakiejkolwiek paszy 
sztucznej, która nie była dobrze ak
ceptowana przez jazie. Spośród pasz 
lepsza okazała się ta, przeznaczona dla 
ryb morskich, niż starter pstrągowy – 
ryby z tej grupy żywieniowej ostatnie
go dnia podchowu miały ponad trzy
krotnie mniejszą masę (11,3 mg), niż 
żywione żywym pokarmem. Przeży
walność jazi na końcu podchowu była 
nieco wyższa w grupie żywionej cy
stami solowca (75,3 %), niż w tej, gdzie 
podawano stadia nauplialne Artemii 
sp. (70,8 %), ale nie stwierdzono, żeby 
były to różnice statystycznie istotne. 
Najwyższą śmiertelność (69,9 %) od
notowano wśród ryb żywionych star
terem pstrągowym.

Również żywy zooplankton (choć 
jego stosowanie wiąże się z wieloma 
zagrożeniami zdrowotnymi dla ryb) 
jest pokarmem chętnie pobieranym 
przez larwy jazia, które żywione w ten 
sposób dobrze przyrastają. Badania 
Wolnickiego i Kossakowskiego (1991) 
na ozdobnej odmianie jazia wykaza
ły, że we wszystkich testowanych tem

peraturach długość larw orfy, którym 
podawano ten rodzaj pokarmu była 
istotnie wyższa, niż żywionych pa
szami sztucznymi (starter karpiowy 
Ekvizo, uniwersalny starter Tetra We
rke AZ 200, starter dla koregonidów 
LS 81). Ryby, którym podawano pa
sze w ciągu 15 dni podchowu nie zdo
łały nawet potroić masy początkowej 
i były (w zależności od zastosowanej 
paszy i temperatury) aż do ośmiu razy 
lżejsze, niż hodowane z wykorzysta
niem żywego zooplanktonu. Spośród 
pasz stosunkowo najlepszy wzrost za
obserwowano przy użyciu startera 
Ekvizo przy temperaturze podchowu 
22 i 19 ˚C. Również przeżywalność 
przy takim protokole podchowu była 
dosyć wysoka (5772 %), podczas gdy 
zastosowanie innych pasz powodo
wało śmiertelność nawet na poziomie 
87 % (AZ 200 i LS 81 w temperaturze 
22 ˚C). Dla kontrastu – przeżywal
ność ryb żywionych zooplanktonem 
wynosiła 8891 %. Wszystkie uzyska
ne przez autorów wyniki wskazują na 
ogólnie niską przydatność zastoso
wanych pasz, które nie nadają się do 
podchowu i mogą być ewentualnie 
wykorzystywane do kilkudniowego 
utrzymania wylęgu przy życiu. Uzy
skane przez Wolnickiego i Kossakow
skiego (1991) wyniki sugerują, że jeże
li stosowanie starterów jest niezbędne, 
to żywienie nimi powinno odbywać 
się w temperaturze poniżej 20 ˚C.

Wysoką śmiertelność i mniej
sze przyrosty larw żywionych paszą 
sztuczną, poza wspomnianymi już 
badaniami Wolnickiego i Kossakow
skiego (1991) oraz Shiri Harzevili i in. 
(2004), potwierdzają wyniki uzyska
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ne przez Hamáckovą i in. (2007), któ
rzy żywiąc wylęg paszą ASTA po 25 
dniach uzyskali przeżywalność 29,8 % 
i masę 75,6 mg w porównaniu do 169,9 
mg i 90 % przy podawaniu pokarmu 
żywego. Wolnicki i Górny (1995), po
dają o przeżywalności larw jazia ży
wionego paszą sztuczną na poziomie 
66 %. Długość ryb karmionych w ten 
sposób była o połowę a masa aż sze
ściokrotnie niższa, aniżeli przy sto
sowaniu jako pokarmu naupliusów 
solowca. Również Wolnicki i Górny 
(1992) oraz Kujawa i in. (1998a, b) wy
kazali niskie tempo wzrostu i/lub wy
soką śmiertelność jazi żywionych wy
łącznie paszą sztuczną.

Ze względów praktycznych (oraz 
ekonomicznych) można ograniczyć 
czas stosowania żywego pokarmu 
do kilku pierwszych dni jego pobie
rania przez larwy. Według Kujawy 
i in. (1998b), Wolnickiego i Górne
go (1992, 1995) oraz Wolnickiego 
(2000) wystarczającym okresem po
dawania pokarmu żywego przed roz
poczęciem dostarczania pasz jest 45 
dni. Tak żywione jazie osiągną mniej
szą masę, ale ich przeżywalność bę
dzie porównywalna do żywionych 
naupliusami solowca. Również ba
dania Kujawy (2004) demonstrują 
znaczące różnice w masie larw, któ
rym w 5 dniu żywy pokarm zastąpio
no paszą, w stosunku do ryb żywio
nych wyłącznie solowcem. Natomiast 
przeżywalność była uzależniona od 
rodzaju podawanej paszy. Przy sto
sowaniu startera karpiowego, śmier
telność jazi, niezależnie od momentu 
zastępowania solowca paszą (5, 9 lub 
13 dzień), była porównywalna do gru

py kontrolnej, w której przez cały czas 
ryby żywiono naupliusami Artemii 
sp., natomiast zastosowanie startera 
pstrągowego dawało porównywalną 
do kontroli przeżywalność tylko przy 
najdłuższym, dwunastodniowym po
dawaniu solowca. Zastąpienie pokar
mu naturalnego paszą pstrągową w 9 
dniu znacząco obniżało przeżywal
ność larw, a podawanie jej od 5 dnia 
skutkowało aż 41,2 % śmiertelnością 
na końcu podchowu. Analiza wyko
nana przez Kujawę i in. (1998a) wy
kazała, że podchowywane larwy ja
zia wymagają 12 dniowego karmienia 
pokarmem naturalnym, przed rozpo
częciem podawania startera pstrągo
wego (Krystal 3600 Aller Molle). Po 
tym okresie przyrosty masy oraz prze
żywalności larw są bardzo zbliżone 
do wyników uzyskanych w grupach 
kontrolnych, żywionych stadiami na
uplialnymi przez cały czas podcho
wu. Zastąpienie pokarmu naturalne
go sztucznym już 5 dnia skutkowało 
wysoką (49,5 %) śmiertelnością jazi. 
Również wyniki badań Hamácko
vej i in. (2007) wykazały, że 5dnio
we zastępowanie żywego pokarmu 
przez paszę (ASTA) przynosi dużo 
gorsze efekty, niż wydłużenie okresu 
podawania naupliusów solowca do 10 
lub 15 dni. Masa i przeżywalność ryb 
z tych dwóch grup badawczych po 25 
dniach podchowu nie różniła się sta
tystycznie od wyników uzyskanych 
dla jazi żywionych przez cały czas po
karmem naturalnym (odpowiednio 
160,4 mg i 88,6 %; 178,6 mg i 90,5 % 
oraz 169,9 mg i 89,9 %). Autorzy reko
mendują podawanie stadiów nauplial
nych Artemii sp. przez 10 dni, a po
tem zastępowanie ich paszą sztuczną. 
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Wydaje się, że wydłużenie okresu po
dawania pokarmu naturalnego może 
również skutkować mniejszym zróż
nicowaniem rozmiarów podchowy
wanych jazi. 

Parametrem silnie wpływającym 
na rozmiary osiągane przez larwy 
podczas podchowu jest czas ich że
rowania podczas doby i częstotliwość 
zadawania pokarmu. Według Kamler 
i Wolnickiego (2004) oraz Wolnickie
go (2005) nawet niewielkie przedłu
żenie (o jedną do kilku godzin) ty
powego dwunastogodzinnego okresu 
żywienia larw i zwiększenie ilości da
wek pokarmu podawanego w trakcie 
doby wpływa pozytywnie na osiąga
ne przez ryby rozmiary.

Analizę ekonomiczną opłacalno
ści podchowu larw jazia w warunkach 
kontrolowanych, przy wyłącznym ży
wieniu ryb naupliusami Artemii, prze
prowadził Kupren i in. (2008). Wy
nika z niej, że podchów tego gatunku 
jest opłacalny i że charakteryzuje się 
względnie niskim ryzykiem finanso
wym. Opłacalność podchowu larw 
przy zastosowaniu alternatywnego sys
temu, opartego na pokarmie natural
nym i paszy sztucznej ocenił Turkowski 
i in. (2008). Również i w tym wariancie 
podchów larw jazia w warunkach kon
trolowanych był opłacalny.

Metody wychowu narybku:

Jaź jako gatunek o stosunkowo nie
wielkich wymaganiach środowisko
wych jest zalecany do pełnego cyklu 
produkcyjnego – w stawach można 
podchowywać do uzyskania naryb
ku letniego, jesiennego lub kroczków 

(Wojda i in. 1993, Mejza i in. 1996, 
Cieśla i in. 2000a, b).

Wychów narybku letniego jazia 
można prowadzić obsadzając stawy 
wylęgiem uzyskanym w wyniku tarła 
sztucznego, przeprowadzonego w wa
runkach kontrolowanych, lub tarlaka
mi w celu przeprowadzenia tarła nie
kontrolowanego. Druga metoda wiąże 
się z większą nieprzewidywalnością 
efektów. Gdy temperatura wody osią
gnie 1012 ˚C tarlaki wpuszczane są do 
magazynów, lub zimochowów karpio
wych wypełnionych w 1/22/3 wodą. 
Stymulatorem tarła są prąd wody, która 
w dalszym ciągu uzupełnia staw, oraz 
tarliska zlokalizowane w okolicach do
pływu. Mogą być wykonane z zamoco
wanego na dnie stawu siana, lub stano
wi je celowo niewykoszona roślinność 
(Witkowski i in. 1997). Jak podaje Cie
śla (1996 za Witkowskim i in. 1997) od 
jednej samicy po 36 tygodniach od 
wyklucia uzyskuje się 515 tysięcy na
rybku o masie 0,51,5 g.

Do produkcji narybku letniego ja
zia w monokulturze wykorzystywa
ne są niewielkie stawy o powierzch
ni 0,10,2 ha, przygotowane zgodnie 
z zaleceniami dla karpiowych przesa
dek I. Najczęściej są to zimochowy lub 
magazyny karpiowe (Witkowski i in. 
1997, Cieśla 1998, Zygmunt 2000), lub 
karpiowe przesadki I (Sukhoverkhov 
1948, Cieśla i in. 2008). Stosowane ob
sady wynoszą od 25 do 225 tys. szt./ha 
(Cieśla 1998), ale optymalne zagęsz
czenie bez stosowania dokarmiania 
ryb nie powinno przekraczać 100 tys. 
szt/ha (Czarnecki 1957, Cieśla 1998), 
gdyż przy większej obsadzie masa jed
nostkowa odłowionych ryb może być 
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Staw przygotowywany pod produkcję narybku letniego jazia (Foto: Dariusz Kucharczyk)

Staw do produkcji narybku letniego jazia (Foto: Daniel Żarski)
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bardzo mała i wynosić około 0,5 g, 
lub mniej (Witkowski i in. 1997, Cie
śla i in. 2008). Z kolei przy obsadzie na 
poziomie 5060 tys. szt/ha odławiany 
materiał zarybieniowy osiągał masę 
nawet 2 g, ale zasoby naturalne sta
wów nie były w pełni wykorzystywa
ne (Cieśla i in. 2008). Przyrosty jazia 
są zróżnicowane w zależności od tem
peratury wody. Cieśla (1998) na pod
stawie sześciu lat badań określił, że 
jeżeli średnia temperatura wody wy
nosiła powyżej 15 ˚C, odławiany na
rybek letni miał masę od 1,1 do 2 g, 
a wartości niższe niż 1 g odnotowano 
przy średnich temperaturach poniżej 
15 ˚C. Czasem, pomimo korzystnych 
warunków termicznych, przyrosty 
tego gatunku nie osiągają zakłada
nych wartości. Prowadzony przez 44 
dni w zimochowie karpiowym mono
kulturowy podchów larw jazia o ma
sie początkowej 0,01 g, wprowadzo
nych w ilości 25000 szt./ha skutkował 
przyrostem masy do 0,7 g, a długość 
ryb zwiększyła się z 10 do 39,8 mm. 
Dobowe przyrosty w tym czasie były 
bardzo zróżnicowane, najszybsze po
między 17 a 33 dniem (Zygmunt i in. 
2000). Autorzy wnioskują, że spo
wodowane to było zbyt małą ilością 
zooplanktonu o dużych rozmiarach. 
Formy małe (poniżej 0,3 mm) przy
puszczalnie nie budziły zaintereso
wania jazi jako pokarmu, a niektóre 
osobniki miały przewody pokarmowe 
wypełnione wyłącznie glonami, które 
charakteryzują się znacznie mniejszą 
kalorycznością, niż pokarm pocho
dzenia zwierzęcego. Również prze
żywalność odnotowana po zakoń
czeniu podchowu była stosunkowo 
niska (41,8 %), podczas gdy w innych 

badaniach przekraczała 50 % (Cieśla 
1998). Przyjmuje się, że przy począt
kowym zagęszczeniu obsady od 100 
do 150 tys. szt/ha nie powinna być ona 
niższa niż 50 % (Cieśla i in. 2008). Jak 
wynika z badań Cieśli (2002), możli
wy jest także wspólny wychów larw 
jazia i świnki w polikulturze na prze
sadkach I. Początkowo larwy obu ga
tunków odżywiają się zooplankto
nem. Począwszy od trzeciego tygodnia 
podchowu zaznacza się wyraźne zróż
nicowanie w preferencjach pokarmo
wych obu gatunków.

Podstawowym sortymentem ma
teriału zarybieniowego jazia jest nary
bek jesienny (Wojda 1981). Najczęściej 
zostaje on wyhodowany w stawach 
kroczkowych lub towarowych, w po
likulturze z karpiem. Ze względu na 
podobieństwo w zakresie wymagań 
dotyczących zawartości tlenu oraz ter
miki wody do karpia, a także wysokiej 
odporności na manipulacje, ten gatu
nek spośród ryb karpiowatych reofil
nych najlepiej nadaje się do hodowli 
w polikulturze z narybkiem, kroczka
mi karpia, albo nawet z rybami towa
rowymi (Cieśla 2008).

Narybek jesienny można uzyskać 
obsadzając stawy tarlakami na tarło 
niekontrolowane (12 komplety tarla
ków na hektar). Jest to metoda prosta, 
ale uzyskiwane wyniki produkcyjne 
są niestabilne – dodatkowa produkcji 
wynosi od 0 do 20 kg/ha (Witkowski 
i in. 1997). 

Bardziej przewidywalne efekty 
można uzyskać stosując obsadę wy
lęgiem lub narybkiem letnim. Cieśla 
(2008) podaje, że udział produkcji ja
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zia na narybek jesienny powinien wy
nosić około 1020 % wydajności natu
ralnej karpia. Wielkości te powinny 
być określane w zależności od wydaj
ności danego stawu tak, aby jaź nie po
wodował obniżenia przyrostów karpia 
na pokarmie naturalnym. Orientacyj
ne wielkości zarybień jaziem podawa
ne przez tego autora przy produkcji 
narybku jesiennego wynoszą 510 tys. 
sztuk wylęgu lub 35 tys. sztuk naryb
ku jesiennego. 

Przy ustalaniu gęstości obsady ja
zia jako gatunku dodatkowego przy 
produkcji karpia można zastosować 
wzory podane przez Wojdę (1981):

I NW
k Pc

= ∆
∆

Gdzie I – wyjściowa obsada wylęgu 
lub narybku letniego jazia [szt./ha], 
∆N – wydajność naturalna stawu przy 
produkcji karpia [kg/ha], W – wzrost 
wydajności naturalnej stawów dzięki 
produkcji dodatkowej jazia [%], ∆kc – 
preliminowany przyrost narybku je
siennego jazia [kg/szt.], P – średnia 
przeżywalność danego materiału za
rybieniowego jazia [%].

Wartości współczynników W 
i przeżywalności P wylęgu, narybku 
letniego i kroczków jazia hodowanego 
w polikulturze z karpiem (przy pro
dukcji karpia do 1000 kg/ha) ustalo
ne przez Cieślę (1998) przedstawiono 
w Tabelach 5, 6 oraz 7.

Badania Cieśli (1998) wykazały, że 
optymalna gęstość obsady wylęgu wy
nosiła 715 tys. szt/ha. Pozwalało to na 
odłowienie na jesieni narybku jesien

nego jazia o masie jednostkowej nie 
mniejszej niż 10 g, dodatkową produk
cję 6090 kg/ha przy jednoczesnym 
uzyskaniu przeżywalności w grani
cach 3540 %. Stosowanie wyższych 
obsad skutkuje uzyskaniem narybku 
jesiennego o niewielkich rozmiarach, 
co utrudnia jego odłów. 

W przypadku obsadzania sta
wów narybkiem letnim jazia łącznie 
z kroczkami lub „handlówką” karpia, 
optymalna gęstość obsady jazia wy
nosi 35 tys. szt/ha. Przeżywalność 
tego gatunku na jesieni wynosi wów
czas 6065 %, masa jednostkowa odła
wianych ryb około 20 g, a dodatko
wa produkcja od 40 do 65 kg/ha, co 
podnosi wydajność naturalną stawów 
o 1030 % (Cieśla 1998, 2008).

Wyniki badań Cieśli (1998) nad 
wychowem dwuletniego materia
łu zarybieniowego jazia w polikultu
rze z karpiem wskazują jako optymal
ną obsadę narybku jazia 600800 szt/
ha przy produkcji karpia nieprzekra
czającej 1000 kg/ha. Dodatkowa pro
dukcja wynosić może 60 kg/ha dwu
latków jazia o masie jednostkowej 
przekraczającej 100 g/szt. (średnio 
150180 g/szt.), a wydajność naturalna 
stawów może zostać podniesiona na
wet o 50 %.

W 2005 roku przeprowadzono ba
dania nad podchowem narybku jazia 
w sadzach, umieszczonych w wodach 
pochłodniczych elektrowni Dolna 
Odra (Sadowski i in. 2006). Materia
łem obsadowym były osobniki o o ma
sie 1,4 g/szt, w zagęszczeniu 1150 i 1185 
sztuk/sadz o objętości 3 m3. Ryby kar
miono paszą pstrągową Danex 1352 
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o zawartości białka około 52 %, tlusz
czu 13 % i 120,6 MJ/kg energii brutto. 
Po ponad dwumiesięcznym podcho
wie jazie uzyskały końcową masę jed
nostkową średnio 4,5 g/szt przy prze
żywalności 92,6 %.

Produkcja materiału zarybienio
wego jazia jest opracowana najlepiej 
spośród gatunków ryb reofilnych. 
Znajduje to odzwierciedlenie w wiel
kości zarybień, które od wielu lat sys
tematycznie wzrastają.

Tabela 5. Wartości współczynnika W oraz przeżywalności (P) dla różnych obsad wylęgu 
jazia podchowywanego na narybek jesienny w polikulturze z karpiem, przy produkcji 
karpia nieprzekraczającej 1000kg/ha (wg Cieśli 1998).

Obsada 
[szt/ha]

Współczynnik W 
[%]

Przeżywalność P
[%]

5000 10 35
15000 20 40
20000 15 45
30000 30 40

Tabela 6. Wartości współczynnika W oraz przeżywalności (P) dla różnych obsad naryb
ku letniego jazia podchowywanego na narybek jesienny w polikulturze z karpiem, przy 
produkcji karpia nieprzekraczającej 1000kg/ha (wg Cieśli 1998).

Obsada 
[szt/ha]

Współczynnik W 
[%]

Przeżywalność P
[%]

750 2 45
1250 5 80
3000 15 65
4900 30 60

Tabela 7. Wartości współczynnika W oraz przeżywalności (P) dla różnych obsad naryb
ku jazia podchowywanego na kroczki w polikulturze z karpiem, przy produkcji karpia 
nieprzekraczającej 1000kg/ha (wg Cieśli 1998).

Obsada 
[szt/ha]

Współczynnik W 
[%]

Przeżywalność P
[%]

400 10 35
700 40 80
800 45 75
1100 60 85
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Problemy zdrowotne podczas 
podchowu larw i narybku:

Czynniki patogenne znajdujące się na 
ciele tarlaków, które najczęściej pocho
dzą ze środowiska naturalnego lub ho
dowli stawowych, są często później 
znajdowane na larwach oraz narybku, 
niezależnie od metod podchowu ma
teriału zarybieniowego. Z badań i ob
serwacji własnych wynika, że do naj
groźniejszych pasożytów atakujących 
karpiowate ryby reofilne w warunkach 
kontrolowanych należy wymienić pier
wotniaki Chilodonella sp., kulorzęska 
Ichthyophtirius multifilis oraz przywry 
z rodzajów Gyrodactylus i Dactylogy
rus. Mniejsze zagrożenie stanowią pa
sożyty z rodzajów Trichodina, Tricho
dinella i osiadłe jak Apiosoma sp. lub 
Epistylis sp. Z obserwacji w warunkach 
naturalnych (Komarova i Petrichen
ko 1974) wynika, że zarażenie larw ja
zia pojedynczymi okazami Trichodina 
nigra obniża współczynnik kondycji 
larw o 3,0 %. Ze wzrostem intensyw
ności zarażenia do 1520 pasożytów 
na rybę współczynnik kondycji spa
da do 18,5 %. Częstą przyczyną śnięć 
larw i narybku jazia są wtórne infek
cje bakteryjne i grzybicze pojawiające 
się na skutek osłabienia odporności ryb 
i uszkodzenia powłok zewnętrznych. 
U narybku złotej formy jazia w wie
ku 89 miesięcy stwierdzono hyperpla
zję epidermalną na skórze i płetwach, 
będącą efektem infekcji herpesvirusa 
(Steinhagen i in. 1992). U orfy stwier
dzono także zwiększenie podatności 
na ichtioftiriozę, jako reakcję na znacz
ną zmianę temperatury lub manipula
cje transportowe (Gronow 1974). Osła
bienie odporności może być związane 

z obniżeniem poziomu tlenu w wodzie 
(Kwiatkowski i in. 2008b) lub zbyt wy
sokim poziomem związków azotowych 
w wodzie (Żarski i in. 2008). W przy
padku pojawienia się znaczących ilo
ściowo śnięć, należy bezwzględnie 
przekazać podchowywany materiał do 
badania weterynaryjnego.

Transport i zarybianie:

Transportowany może być mate
riał zarybieniowy różnej wielkości 
i w różnym stadium rozwojowym: od 
tarlaków poprzez ikrę do wylęgu i na
rybku.

Ryby dojrzałe płciowo mogą być 
przewożone dwiema metodami: w spe
cjalnie do tego celu przygotowanych 
basenach lub w workach w tlenem. 
Przy pierwszej metodzie przewożąc 
większą ilość ryb, albo transportując 
je na dużą odległość można napowie
trzać (natleniać) wodę wykorzystu
jąc butle ze sprężonym powietrzem 
lub tlenem. Powierzchnie przewodów 
napowietrzających przebiegających 
w zbiorniku powinny być gładkie 
lub zabezpieczone osłonami, a roz
pylacze powietrza (tlenu) umieszczo
ne na dnie zapewniać równomierne 
napowietrzanie całej objętości wody. 
Przez 1 m3 wody powinno przecho
dzić w ciągu 1 godziny od 1,5 do 2 m3 
powietrza w pęcherzykach o średnicy 
do 2 mm. W zależności od temperatu
ry wody oraz tego, czy jest ona napo
wietrzana, czy nie, zależy maksymal
na ilość (ładunek) przewożonych ryb. 
Wymagane podczas transportu ilości 
tlenu rozpuszczonego w wodzie, w za
leżności od jej temperatury przedsta
wiono w Tabeli 8.
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Druga wspomniana metoda stoso
wana jest przy przewozie mniejszych 
ilości ryb. Tarlaki na czas transportu 
umieszczane są w wodzie stanowiącej 
5060 % objętości plastikowych wor
ków. Przed ich zawiązaniem do wody 

wpompowywany jest tlen. Podczas 
transportu tarlaków należy szczegól
nie uważać, aby nie narazić ich na 
uszkodzenia, które mogą spowodo
wać śnięcia, albo uniemożliwić pozy
skanie produktów płciowych.

1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2005 r.

brzana

boleń

certa

kleń

swinka

jaź

to
n

y
60

50

40

30

20

10

0

Wielkość zarybień (w tonach) poszczególnymi gatunkami karpiowatych ryb reofilnych 
w latach 19952005 (Turkowski i in. 2008a).

Narybek jazia złotej orfy (Foto: Dariusz Kucharczyk)
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Ikra jazia, podobnie jak innych ga
tunków ryb powinna być przewożo
na dopiero po osiągnięciu przez em
briony stadium zaoczkowania, gdyż 
ma wówczas zwiększoną odporność 
na uszkodzenia mechaniczne. Trans
portuje się ją w niewielu warstwach 
umieszczonych w workach z wodą, 
którą można dodatkowo natlenić. 
W przeciwieństwie do transportu ryb, 
przy przewożeniu ikry woda powinna 
całkowicie wypełniać worki (powie
trze należy z nich wytłoczyć przed za
wiązaniem).

Wylęg i narybek najczęściej trans
portowany jest w workach foliowych. 
W tym celu napełnia się je częścio
wo wodą, umieszcza wewnątrz ryby, 
a następnie napełnia worek tlenem 
i zawiązuje. W worku po zawiązaniu 
ilość wody nie powinna przekraczać 
2530 % objętości. Dokładne ilości 
obsady ryb w worku można wyliczyć 
przy pomocy wzorów na zagęszcze
nie ryb w jednostce objętości (Fro
ese 1988) 

FL = 38,1 · W0,49

Gdzie FL – zagęszczenie ryb [g ryby/dm3], 
W – masa jednej ryby [g]

oraz 

ML = 50 · W0,49

Gdzie ML – maksymalne zagęszcze
nie ryb [g ryby/dm3], W – masa jed
nej ryby [g].

Po obliczeniu np. maksymalne
go zagęszczenia ryb i podzieleniu tej 
wartości przez masę jednej ryby wy
rażonej w gramach uzyskana zosta
nie ilość sztuk w jednostce objętości. 
Przykładowe zestawienie dotyczą
ce jednostkowej masy ryb i ich ilości 
w przeliczeniu na jednostkę objętości 
wody(dm3) przedstawiono w Tabeli 9.

Worki z rybami zawsze transpor
towane są w pozycji leżącej. Umiesz
czenie ich w plastikowych kastrach 
lub styropianowym pojemnikach 
zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Pod
czas przewozu zawsze należy kontro
lować temperaturę wody. Obłożenie 
worków mokrym materiałem podczas 
transportu w upalne dni przeciwdzia
ła gwałtownemu wzrostowi tempera
tury dzięki ochładzaniu powierzchni 
worka poprzez parowanie wody za
wartej w tkaninie. Ryby przeznaczo
ne do transportu powinny mieć puste 

Tabela 8. Ilości rozpuszczonego tlenu wymagane podczas transportu żywych ryb słod
kowodnych w basenach (wg Wurts 1990).

Temperatura 
( ˚C)

Rozpuszczony tlen 
(mg/dm3)

15,6 6,49,9
18,3 6,29,5
21,1 5,88,9
23,9 5,48,4
26,7 5,28,0
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przewody pokarmowe. Zaprzestajemy 
żywienia na 48 godzin, o ile ich dłu
gość całkowita nie przekracza 20 cm, 
a ryby większe powinny być głodzone 
przez 72 godziny przed przewozem.

Aby zmniejszyć stres ryb podczas 
transportu, obniżyć ich metabolizm, 
ilość zużywanego tlenu oraz wydzie
lanego amoniaku można przewozić je 
z użyciem anestetyków. Brak jest da

nych literaturowych na temat stężeń 
anestetyków stosowanych do trans
portu karpiowatych ryb reofilnych, 
dlatego najczęściej dodaje się do wody 
1020 % dawki stosowanej podczas 
manipulacji rybami. Małe ryby pako
wane są w worki transportowe, w któ
rych znajduje się roztwór anestetyku 
w stężeniu wywołującym anestezję 
częściową (np. dla 2fenoksyetano

Tarlaki złotej orfy w roztworze anestetyku, przygotowywane do transportu (Foto: 
Daniel Żarski)

Tabela 9. Zagęszczenie ryb w jednostce objętości wody w zależności od ich masy (obli
czone wg wzorow podanych przez Froese 1988).

Jednostkowa masa ryb
(g)

Ilość ryb w 1 dm3

(szt.)
1 50
10 15

100 5
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lu 0,1 dawki stosowanej do usypia
nia ryb w czasie manipulacji, czyli 
0,05 cm3/dm3). Ryby duże, można naj
pierw wprowadzić w stan częściowej 
anestezji poprzez krótkotrwałe zanu
rzenie w wodzie z substancją usypiają
cą o stę żeniu używanym do uzyska
nia pełnej anestezji.

Po pojawieniu się objawów utraty 
równowagi ryby przenosi się do wor
ków z roztworem anestetyku w stęże

niu „transportowym”, wynoszącym 
0,1 dawki stosowanej przy pełnej ane
stezji wynoszącej dla 2fenoksyetano
lu około 0,5 cm3/dm3. 

Jaź jest obiektem intensywnych za
rybień do wielu rzek, prowadzonych 
głównie przez Polski Związek Węd
karski. Wieloletnia akcja zarybienio
wa przywróciła bogate populacje ja
zia, między innymi w rzece Pilicy 
(Penczak i in. 2006).

Transport materiału zarybieniowego jazia w workach z tlenem (Foto: Rafał Kaszubowski)
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4.6. Kleń

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 
1758) 

Rozsiedlenie geograficzne

Kleń jest jednym z najliczniej wystę
pujących gatunków w wodach Euro
py (Durand i in. 2000). Spotyka się 
go w Donie, Dźwinie oraz w Wołdze, 
a wschodnią granicą jego występowa
nia jest pasmo gór Ural (Berg 1949, 
Żelepień 1997, Durand i in. 2000, Ta
dajewska 2000). Rozsiedlenie klenia 
w kierunku północnym sięga wód po
łudniowej Szwecji, południowej Nor
wegii oraz Zalewu Fińskiego (Durand 
i in. 1999, 2000, Tadajewska 2000). Po
wszechnie spotykany jest w Anglii, na 
południu Szkocji i we wschodniej Walii 
(Cihar 1976 za Imisiridou 1997, Araujo 
i in. 1999, Lucas 2000, Nunn i in. 2003), 
a ostatnio stwierdzono obecność klenia 
również w środkowej Irlandii (w rze
ce Inny), gdzie był najprawdopodob
niej introdukowany w sposób niekon
trolowany (Minchin 2007, Caffrey i in. 
2008). Na zachodzie Europy można go 
spotkać we Francji, Hiszpanii (między 
innymi w rzece Ebro) oraz w Portuga
lii. W południowej części Europy wy
odrębniono wiele podgatunków kle
nia; tylko w samej Grecji wyróżniono 
ich cztery (Rolik 1962, Imisiridou 1997, 
Durand i in. 2000, Miranda i Esca
la 2002). Jednym z podgatunków jest 
Leuciscus cephalus pyrenaicus Gün
ther (1868), zasiedlający wody połu
dniowej Hiszpanii oraz południowej 
Portugalii (Berg 1949, Almaca 1995, 
Encina i GranadoLorencio 1997, Ta
dajewska 2000, Pont i in. 2005, Miran

da i Escala 2002, Miranda i in. 2005). 
Kilka podgatunków klenia, w zlewi
sku morza Śródziemnego, występu
je niemal we wszystkich rzekach, a na
wet spotykano go w słonawych wodach 
przyujściowych (Bianco 1995, Imisiri
dou 1997, Hegedis i in. 1998, Durand 
i in. 1999). Obecność podgatunku Leu-
ciscus cephalus orientalis Nordmann 
(1840) stwierdzono w Azji Mniejszej, 
na północnym i południowym Kauka
zie i dalej aż do rzeki Eufrat. Licznie za
siedla wody zlewiska Morza Czarnego, 
Azowskiego oraz Kaspijskiego (Turk
men i in. 1999, Tadajewska 2000, Mar
kovic i in. 2003, Cake i Miho 2005).

Kleń w Polsce licznie występuje 
na terenie całego kraju (Szczerbowski 
1993, Tadajewska 2000). Spotykano 
go zarówno w górnych jak i w środ
kowych (okolice zapory we Włocław
ku) odcinkach Wisły, w rzekach Soła, 
San i innych dopływach (między in
nymi w rzece Tanew), jak również 
w dorzeczu Dunajca (Klimczyk 1965, 
LewandowskaJarzynowa 1966, Klim
czykJanikowska 1968, Tadajewska 
2000, Augustyn i Bartel 2007). Wy
stępuje również w rzekach Wyżyny 
Łódzkiej oraz w samej Odrze jak i jej 
dopływach (Penczak 1969a, 2006, Ko
tusz i in. 2006, Kruk i in. 2006). Spo
tykany jest w dopływach Bugu (mię
dzy innymi w systemie rzeki Liwiec) 
jak i zlewisku Łyny (Szczerbowski 
1972, Szczerbowski i in. 1976, Terlecki 
i Martyniak 1980, Marszał i in. 2006).

Siedlisko

Siedliskiem klenia są najczęściej gór
ne partie rzeki o wartkim przepływie 

Larwikultura.indd   346 2009-09-02   14:58:46



347

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

Kleń Leuciscus cephalus (L.) (Foto: Roman Kujawa)

Rozsiedlenie klenia (Leuciscus cephalus (L.) w Europie (wg Müllera 1983 zmodyfikowane)
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Siedlisko klenia, rzeka òyna poniżej Olsztyna (u góry Foto: Tomasz Kupren, poniżej 
Foto: Andrzej Skrzypczak)
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wody (Mann 1996, Tadajewska 2000, 
Krywult i in. 2008). Według Pencza
ka (1969b) gatunek ten preferuje cieki 
o spadku powyżej 0,5 ‰, a za opty
malny dla niego przepływ wody przyj
muje się zakres od 0,2 do 1,6 m/s. Jako 
górny zasięg rozsiedlenia klenia moż
na uznać krainę pstrąga, gdzie wystę
puje sporadycznie (Grudniewski 1985, 
Szczerbowski 1993). Największą bio
masę tego gatunku notowano w rze
kach charakterystycznych dla krainy 
brzany (Kołder i in. 1974, Witkow
ski 1979, Rolik i Rembiszewski 1987). 
Według Witkowskiego (1990), zagęsz
czenie i biomasa klenia wzrasta wraz 
ze wzrostem rzędowości rzeki.

Kleń charakteryzuje się dużą to
lerancją na zakres temperatur wody, 
w których bytuje. Jako gatunek eury
termiczny licznie zasiedla zbiorniki 
zasilane w wody pochłodnicze (mię
dzy innymi wody konińskie), gdzie 
miejsce jego przebywania limitowane 
jest przez zawartość rozpuszczonego 
w wodzie tlenu, na który kleń ma wy
sokie zapotrzebowanie (Starmach i in. 
1976, Jakubowski i in. 1979, Tadajew
ska 2000). Kleń ponadto często spoty
kany jest w zbiornikach zaporowych, 
które są zasobnym w pokarm żerowi
skiem (Falkowski 2007).

Przyjmuje się, że kleń preferuje 
dno kamieniste i piaszczyste, jednak
że spotyka się go również w miejscach 
o dnie mulistym (Tadajewska 2000, 
Vlach i in. 2005, Krywult i in. 2008). 
Przeważnie unika stref porośniętych 
roślinnością naczyniową, przebywa
jąc głównie w nurcie rzeki, jednak 
w poszukiwaniu schronienia przed 
drapieżnikami (w tym również pta

kami) zajmuje miejsca między zwa
lonymi pniami drzew, większymi ka
mieniami, zwisającymi ponad wodę 
korzeniami przybrzeżnych drzew jak 
również odcinków porośniętych ro
ślinnością. W ciekach mniejszych 
można go spotkać w różnego rodza
ju głęboczkach (Penczak 1969a, Tada
jewska 2000, Allouche i Gaudine 2001, 
Marszał i in. 2006). 

Obszar zajmowany przez klenie 
jest zależny ponadto od takich czyn
ników jak wielkość i wiek ryb, czy 
też pora roku (Baras i Nindaba 1999). 
Warto również mieć na uwadze, iż 
w sezonie tarłowym klenie często od
bywają wędrówkę tarłową (nawet kil
kunastokilometrową), tym samym 
okresowo zmieniając miejsce przeby
wania na strefy rzeki o dnie najczę
ściej kamienistym i żwirowym (Fre
drich i in. 2003).

Siedliska gatunku ujęte 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej

1130 – ujścia rzek (estuaria) (Corine 
13.2).

3150 – starorzecza i naturalne eutro
ficzne zbiorniki wodne ze zbiorowi
skami z Nympheion, Potamion (Cori
ne 22.13).

3260 – nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis (Corine 24.4).

Status gatunku

Kod IUCN: Świat – LC, Polska – 
N/A (brak danych).
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Pomimo spadku liczebności i are
ału występowania klenia w dorzeczu 
Odry można go jeszcze uznać za ga
tunek najmniejszej troski (LC) (Wit
kowski i in. 2007).

Rozporządzenie Ministra Rolnic
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 138, poz. 1559, z późniejszymi zmia
nami): Wymiar ochronny: 25 cm.

Regulamin Amatorskiego Połowu 
Ryb PZW: wymiar ochronny: 25 cm; 
wielkość połowu: do 10 sztuk łącznie 
z jaziem.

Rozmnażanie w warunkach 
naturalnych

Dojrzałość:

Klenie osiągają dojrzałość płciową 
w różnym wieku. Czynniki wpływa
jące na wiek, w którym uzyskują doj
rzałość do rozrodu różnorodne, a za 
najważniejsze uznaje się temperaturę 
wody, szerokość geograficzną, trofię 
zbiornika, w którym przebywają, oraz 
pokarm i tempo wzrostu (Opuszyński 
1983, Bieniarz i Epler 1991).

Wielu autorów podaje, że w Polsce 
klenie dojrzewają zwykle w wieku 34 
lat (Gąsowska 1962, Rolik 1962, Pen
czak i in. 1976, Jakubowski i in. 1979, 
Szczerbowski 1985, Rolik i Rembi
szewski 1987, Tadajewska 2000). Taki 
sam wiek osiągania dojrzałości płcio
wej przez klenie odnotowano w dorze
czu Niemna (Zhukow 1958) i rzece Sto
ur, w hrabstwie Dorset (Mann 1976).

Późniejsze dojrzewanie ryb tego 
gatunku stwierdził Włoszczyński 
(1963). W rzece Stobnicy samice osią

gały gotowość tarłową dopiero w wie
ku 6+, natomiast samce przystępo
wały do tarła w wieku 4+. Są to dane 
zbliżone do opisanych przez Libosvar
sky’ego (1959) – w rzece Svratka sami
ce przystępują do rozrodu w wieku 
7+, a samce w wieku 5+ i 6+. Jak po
daje Hellawell (1971), w rzekach Wiel
kiej Brytanii czas ten może być jeszcze 
bardziej wydłużony i wynosić dla sa
mic 78 lat (rzeki Lugg i Llynfi), a dla 
samców 7 (rzeka Llynfi) lub 67 lat 
(rzeka Lugg).

Bardzo szybkie osiąganie dojrza
łości płciowej przez klenie odnoto
wał Lelek (1959) w rzece Rokytna, 
w której samice przystępowały do tar
ła w wieku trzech, a samce dwóch lat. 
Sasi (2004) podaje, że w zbiorniku za
porowym Topcam 65 % samic i 73 % 
samców w wieku 2+ było dojrzałych, 
a w wieku 3+ dotyczyło to aż 90 % ryb 
obu płci.

U ryb samice często dojrzewa
ją później niż samce i kleń nie jest tu 
wyjątkiem, a różnice w dojrzewaniu 
pomiędzy płciami wynoszą zazwy
czaj 12 lata (Lelek 1959, Libosvarsky 
1959, Włoszczyński 1963, Kirka 1965, 
Hellawell 1971). U samców stwierdzo
no istnienie czterech faz fizjologicz
nych gonad, związanych z sezonowy
mi zmianami hormonów płciowych 
(Guerriero i in. 2005). Rozwój owocy
tów w gonadach samic ma charakter 
synchroniczny (Kestemont i Philip
part 1991).

Ze względu na niską przeżywal
ność tarlaków w stawach, odłowio
nych z wód otwartych i występujące 
niekiedy problemy z ich zimowaniem 
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Cieknący samiec klenia (Foto: Roman Kujawa)

Dojrzałe oocyty w jajnikach samicy klenia (Foto: Roman Kujawa)
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(Jakucewicz i in. 1989), opracowa
no technologię przyspieszonego wy
chowu stada tarłowego w warunkach 
kontrolowanych. Badania Wolnickie
go i in. (2000) dowiodły, że możliwe 
jest skrócenie dojrzewania mleczaków 
do 11 miesięcy (90 % cieknących osob
ników), a samic do 22,5 miesiąca.

Dymorfizm płciowy:

Płeć kleni najłatwiej rozróżnić w okre
sie tarła, kiedy na głowie samców wy
stępuje wysypka perłowa, która nie
kiedy może pojawiać się także na 
grzbiecie tuż za głową.

Podobną, choć mniej wyczuwalną 
wysypkę, zaobserwowano też na gło
wie starych samic (Rolik 1962). Pew
ne różnice między płciami zaznaczają 

się u klenia w proporcjach ciała. We
dług Rolik (1962), samice mają mniej
sze głowy, co dotyczy zwłaszcza ich 
szerokości, w porównaniu do długości 
ciała, oraz odległości zaocznej w od
niesieniu do długości głowy. Krót
sze są też ich płetwy brzuszne i mają 
silniej wygiętą na ciele linię nabocz
ną. Tadajewska (1980) zwraca uwa
gę, że różnice między płciami dotyczą 
długości i szerokości głowy, długo
ści trzona ogonowego, wysokości płe
twy odbytowej, które są mniejsze u sa
mic. Samce są mniej wygrzbiecone, 
mają krótsze płetwy piersiowe i gór
ny płat płetwy ogonowej, choć wymie
nione różnice są niewielkie i autorka 
określa je jako niejednoznaczne. Wie
lu autorów podaje, że nie występu
ją różnice wśród cech merystycznych, 

Samiec klenia z widoczną wysypką perłową (Foto: Roman Kujawa)
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poza zmiennością układu zębów gar
dłowych, podawanym przez Klim
czykJanikowską (1968). Samice rosną 
szybciej i osiągają większe rozmiary 
niż samce w poszczególnych klasach 
wieku, choć cecha ta zaznaczona jest 
szczególnie silnie w starszych klasach 
wiekowych (Klimczyk 1965, Klim
czykJanikowska 1968, Lewandow
skaJarzynowa 1969).

Płodność:

W literaturze istnieją bardzo duże roz
bieżności na temat podawanej przez 
różnych autorów płodności klenia. 
Oprócz różnic osobniczych jest ona 
uzależniona, między innymi, od wie
ku ryb, a także od temperatury wody, 
w której przebywają. Z tego ostatniego 

powodu istnieją znaczne różnice w ilo
ści gamet produkowanych przez sami
ce pochodzące z różnych stref klima
tycznych. Dostępność pokarmu i jego 
rodzaj są kolejnym istotnym czynni
kiem, który wpływa na ilość jaj oraz 
plemników, produkowanych przez 
ryby (Bieniarz i Epler 1991, Brooks 
i in. 1997). To jest powodem, dla któ
rego płodność odnotowana dla kleni 
z różnych populacji może się istotnie 
różnić. Wraz ze wzrostem samice pro
dukują coraz większą ilość jaj.

Największy zakres płodności ab
solutnej tego gatunku podają Staff 
(1950), oraz Tadajewska (2000) – od 
35000 do 200000 jaj na samicę. Dane 
zbliżone do podawanego przez nich 
dolnego zakresu płodności odnotował 

Tarlaki klenia (samica powyżej i samiec poniżej) (Foto: Roman Kujawa)
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Włoszczyński (1963) – 38000 jaj oraz 
Gąsowska (1962) – 40 000 jaj, a tylko 
nieco wyższą wartość płodności abso
lutnej podaje Starmach i in. (1976).

Zbliżona do danych z Polski płod
ność osobnicza podawana jest dla kle
nia z wód Rosji – od 26400 do 194000 
jaj, produkowanych przez jedną sami
cę (Berg 1949, Opalenko 1966).

Niższą niż w Polsce ilość jaj pro
dukowanych przez samice tego gatun
ku (28900 sztuk) stwierdzono w cze
skiej rzece Osławie (Hochman 1965) 
oraz w dwóch rzekach Wielkiej Bryta
nii (od 10000 do 20000 jaj) (Hellawell 
1971), choć te ostatnie wyniki róż
nią się od podawanych przez Manna 
(1976) płodności osobniczych klenia 
z innych wód brytyjskich, wynoszą
cych od 47600 do 100000 jaj. Bardzo 
niską płodność absolutną odnotował 
Sasi (2004) w ciepłych wodach Tur
cji. Wynosiła ona średnio od 2100 do 
66400 jaj i była silnie skorelowana 
z długością ciała, masą, wiekiem sa
mic oraz masą gonad.

Płodność względna, czyli abso
lutna przeliczona na jednostkę masy 
ciała samicy, zawiera się w zakresie 
od 50000 do 87000 jaj na kilogram 
ciała (Włoszczyński 1963, Szczer
bowski 1985).

Charakterystyka ikry:

Średnica dojrzałych ziaren ikry klenia 
waha się między 1,19 a 1,35 mm (Kry
zhanovskiy 1949, Sasi 2004, Kupren 
2005). Po zapłodnieniu ich średnica 
wzrasta około 1,6 raza i wynosi śred
nio od 1,80 do 2,09 mm (Kryzhano

vskiy 1949, Economou i in. 1991, Cal
ta 2000, Kupren 2005). Wielkość ikry 
uzależniona jest od wielkości samicy 
i kolejności składanej porcji. Jak wy
kazały badania, między innymi Sasi 
(2004), rozmiar oocytów jest wprost 
proporcjonalny do wielkości samic.

Ikra może być wykorzystana rów
nież do celów diagnostycznych. We 
Włoszech opracowano klucz bioche
micznogenetyczny do odróżniania 
klenia od gatunków pokrewnych na 
podstawie enzymów, występujących 
w zapłodnionej ikrze (Manaresi i in. 
2001). 

Złożona ikra ma najczęściej bar
wę pomarańczową z lekkim od
cieniem oliwkowym. Po kontakcie 
z wodą, dzięki kleistości zewnętrznej 
warstwy osłonek jajowych, przykleja 
się do podłoża (Kryzhanovskiy 1949, 
Economou i in. 1991, Calta 2000). Po 
całkowitym wypełnieniu przestrzeni 
okołożółtkowej, osłonki jajowe klenia 
matowieją jedynie w niewielkim stop
niu, dzięki czemu łatwo dostrzec roz
wijający się zarodek. 

Tarliska i przebieg tarła:

Kleń w Polsce, podobnie jak pozo
stałych częściach umiarkowanej stre
fy klimatycznej Europy, rozradza się 
na przełomie wiosny i lata, w wodzie 
o temperaturze zdecydowanie wyż
szej, niż preferowane przez inne kra
jowe gatunki z rodzaju Leuciscus. 
W Polsce jest ona określana jako oko
ło 18 ˚C (Kokurewicz 1971).

Większość autorów podaje, że tar
ło klenia odbywa się w maju i czerw
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cu (Kryzhanovskiy 1949, Staff 1950, 
Kaj 1958, Gąsowska 1962, Rolik 
1962, Mann 1976, Penczak i in. 1976, 
Szczerbowski 1985, Rolik i Rembi
szewski 1987, Öztas 1989, Karatas 
i Akyurt 1997). Niektórzy autorzy 
wskazują na rozpoczynanie tarła już 
w miesiącu kwietniu (Berg 1949, Star
mach i in. 1976, Wilkońska i Żurom
ska 1977), albo nawet marcu, co wią
zało się z bytowaniem ryb w ciepłych 
wodach Turcji (Sasi 2004). Termin za
kończenia rozrodu klenia może być 
też późniejszy (w lipcu – według Eco
nomou i in. 1991, a nawet w sierp
niu według Wilkońskiej i Żelepienia 
1994). Część owych doniesień o przy
spieszeniu i wydłużeniu okresu tarła 
(nawet o 3 miesiące) wynika z rozro
du tego gatunku w wodach pochłod
niczych (Wilkońska i Żuromska 1977, 
Wilkońska i Żelepień 1994). Tar
ło w zmienionych warunkach ter
micznych powoduje również zmiany 
w jego przebiegu – zaobserwowano 
zróżnicowanie momentu dojrzewa
nia oocytów, przejście na tarło wie
loporcyjne i pojawienie się w zbior
niku nawet pięciu kohort wylęgu pod 
koniec sezonu. W wodach o natural
nych warunkach termicznych sami

ce składają najwyżej dwie porcje ikry 
(Penaz i Sterba 1969), przy czym su
geruje się, że podwójne tarło dotyczy 
osobników dojrzewających wcześniej 
– samice, które dojrzewają w maju są 
zdolne do powtórnego tarła w sierp
niu, a osiągające dojrzałość dopie
ro w czerwcu, składają ikrę tylko raz 
w ciągu sezonu.

Obecność oocytów o różnym 
stopniu dojrzałości w jajnikach kle
nia tuż przed tarłem odnotował 
Hochman (1965). Asynchroniczny 
przebieg owogenezy zaobserwowa
ła również Cichowlas (2000) w jajni
kach tarlaków klenia, pochodzących 
z Drawieńskiego Parku Narodowe
go, a także Penaz i Sterba (1969) oraz 
Mann (1976) u osobników z innych 
populacji.

Kleń należy do litofilnej grupy roz
rodczej (Balon 1975) – rozradza się 
w wodach o bystrym prądzie, a sub
strat tarłowy stanowi najczęściej twar
de kamieniste podłoże, o frakcji ziar
na powyżej 5 mm (Grandmottet 1983 
za Friedrich i in. 2003, Kaufmann i in. 
1991 za Friedrich i in. 2003). 

Ikra składana jest w dobrze nasło
necznionych częściach tarlisk, prze

Tabela 1. Płodność absolutna i względna klenia (Leuciscus cephalus L.) w zależności od 
jego wielkości (Hochmann 1965)

Długość 
ciała (cm) 17 18,5 21,4 24,8 27,2 29,8 30,7 33,0 35,0

Masa (g) 92 116 171 282 390 495 531 730 837
Płodność 
absolutna 6370 9490 13551 22947 20550 33930 46895 55400 51433

Płodność 
względna 69239 81810 79245 81372 53692 68545 88879 75890 61449
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ważnie w godzinach popołudnio
wych (Kaj 1958). Ilość osobników 
przystępujących do rozrodu w obrę
bie danego tarliska jest zazwyczaj nie
wielka, a miejsca składania jaj znaj
dują się na całej długości rzeki, co 
sugeruje, że klenie raczej nie podej
mują wędrówek tarłowych (Pliszka 
1951, Rolik 1962). Migracje opisano 
dla populacji z rzeki Myrtia w Gre
cji (Economou i in. 1991) i ze zbior
nika Orava na Słowacji (Kirka 1965), 
niemniej jednak opis szczegółów wę
drówek był ubogi. Dopiero badania 
Fredricha i in. (2003) z wykorzysta
niem metod teledetekcji wykazały, 
że ponad 90 % badanych osobników 
odbywało w rzece Spree wędrów
kę przed tarłem. Większość ryb po
szukiwała tarlisk w górze rzeki. Dy
stans wędrówek rozrodczych wynosił 
od 100 m do 25 km, a przebyta od
ległość nie była zależna od stadium 
dojrzałości gonad. Autorzy zgodnie 
interpretują ten rodzaj migracji jako 
umożliwienie ikrze i larwom póź
niejszego dryfowania. Podobne sta
nowisko reprezentuje Linfield (1985), 
który sugeruje, że istnieje tendencja 

wędrowania dojrzałego płciowo jelca 
i klenia w górę rzeki, a ich potomstwo 
ulega rozproszeniu spływając w dół. 
Pojedyncze tarlaki klenia spływały 
na tarliska z prądem rzeki (Fredrich 
i in. 2003), co wydaje się naturalnym 
odchyleniem od tarłowych zachowań 
rodzicielskich (Kennedy 1981). Tarli
ska kleni w rzece Spree (Fredrich i in. 
2003) zlokalizowane były na głębo
kości od 0,1 do 1,0 m, na dnie kamie
nistym, w miejscach, w których prze
pływ wody wynosił od 0,15 do 0,35 
m/s i znajdowały się zwykle pod mo
stami, lub blisko podmytych brzegów 
rzeki, a ich obszar wynosił około 30 
m2. Przypuszcza się, że tarlaki klenia 
corocznie powracają na te same miej
sca rozrodcze i nie zawsze rozród na
stępuje na pierwszym napotkanym 
tarlisku. Starsze samice mogą nie 
składać ikry w każdym roku, lecz 
rzadziej (Leeming 1963, CraggHine 
i Johns 1969, Fredrich i in. 2003).

Nie stwierdzono wpływu na wę
drówkę rozrodczą takich czynników 
jak temperatura, zawartość tlenu w wo
dzie, czy jej pH (Fredrich i in. 2003).

Ikra klenia przed (z lewej) i po napęcznieniu (z prawej) (Foto: Krzysztof Kupren)
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Hybrydy z innymi gatunkami

Kleń tworzy w środowisku natural
nym krzyżówki z kilkoma gatunkami, 
w tym z płocią (Rutilus rutilus) (Wheeler 
i Easton 1978), ukleją (Alburnus albur-
nus) (Rolik 1967, Kännö 1968, Wheeler 
1978, Witkowski i Błachuta 1980, Rolik 
i Rembiszewski 1987), jelcem (D’Auden
ton i Spillmann 1978), jaziem (Witkow
ski i Błachuta 1989) oraz szemają (Chal-
calburnus chalcoides) (Economidis i Sinis 
1988, Unver 1998, Unver i in. 2008). 
Bianco (1982) donosi o krzyżówce kle
nia Leuciscus cephalus cabeda z Albur-
nus albidus w wodach włoskich. W 1937 
roku Nikolyukin przeprowadził sztucz
ną hybrydyzację samicy lina z samcem 
klenia. Przeżycie potomstwa było niskie, 
większość ryb zginęła przed okresem ju
wenalnym (Nikolyukin 1952). Autor ten 
również uzyskał na drodze krzyżowania 
sztucznego potomstwo klenia i jelca (Ni
kolyukin 1972). Prawie połowa otrzy
manego potomstwa była morfologicznie 
podobna do jelca, pozostała zaś część do 
klenia. W trakcie prac nad rozwojem an
drogenetycznym jazia (Kucharczyk i in. 
2008a), gdzie do przeprowadzenia zabie
gu używano oocytów klenia, stwierdzo
no w grupach kontrolnych żywotne hy
brydy między kleniem a jaziem (orfą). 
Przeżywalność hybrydów w grupach 
kontrolnych była wysoka. Nie stwier
dzono wpływu krzyżowania między
gatunkowego na powstawanie deforma
cji rozwojowych u wykluwających się 
 hybrydów. 

Rozwój i biologia larw:

Przebieg rozwoju embrionalnego kle
nia jest bardzo zbliżony do rozwoju in

nych gatunków, należących do rodza
ju Leuciscus, takich jak jelec czy jaź 
(Kennedy 1969, Cerny 1977, Kupren 
i in. 2008a, b). Po zapłodnieniu oocy
ty podlegają intensywnym procesom 
fizjologicznym, pociągającym za sobą 
wyraźne zmiany morfologiczne. Nie
długo po zapłodnieniu rozpoczynają 
się podziały jądra i cytoplazmy zwa
ne bruzdkowaniem, a następnie pro
ces gastrulacji, podczas której nastę
puje przemieszczanie i specjalizacja 
komórek.

Po zakończeniu gastrulacji (za
mknięcie blastoporu w 19,0 ˚C na
stępuje po około 26 godzinach od 
zapłodnienia), w wyniku dalszego 
specjalizowania się komórek powsta
ją poszczególne tkanki, a następnie 
narządy przystosowane do spełniania 
określonych funkcji w życiu organi
zmu. W miarę rozwoju zarodka część 
głowowa coraz bardziej się powięk
sza i uwypukla nad powierzchnię wo
reczka żółtkowego. Pojawia się stru
na grzbietowa oraz pierwsze somity. 
Embrion otacza pęcherzyk żółtko
wy. Obserwuje się powstawianie kie
lichów ocznych. 

W wyniku pojawiania się kolejnych 
somitów, powodujących wydłużanie 
się części ogonowej ciała, następu
je przewężenie pęcherzyka żółtkowe
go. W stałej temperaturze wody, wy
noszącej 19 ˚C, przewężenie woreczka 
następuje po upływie około 40 godzin 
od zapłodnienia (Kupren i in. 2008a). 
W tym momencie życia zarodek za
czyna wykonywać pierwsze ruchy.

W trakcie kolejnych godzin cia
ło zarodka zwiększa swoja długość. 

Larwikultura.indd   357 2009-09-02   14:58:54



358

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Po około 44 godzinach inkubacji 
(19,0 ˚C) zaczyna być widoczny fałd 
płetwowy. Zarodek zaczyna wykazy
wać coraz większą aktywność rucho
wą. W ciągu kolejnych godzin w pla
kodzie słuchowej pojawiają się otolity. 
Między okiem a pęcherzykiem słu
chowym, przy górnej powierzchni 
woreczka żółtkowego można w tym 
czasie zauważyć wyraźnie rytmiczne 
skurcze serca.

Po kilku następnych godzinach 
w pierwotnym krwioobiegu, w czę
ści grzbietowej zarodka i przez wo
reczek można zaobserwować krąże
nie bezbarwnej krwi. Równocześnie 
w tęczówce oka pojawia się pigment. 
Pierwsze komórki barwnikowe w oku 
można dostrzec po upływie 76 godzin 
(19,0 ˚C) (Kupren 2008a).

W kolejnych godzinach ciało za
rodka usiłuje się prostować. W tuło
wiu widoczne stają się segmentalne 
naczynia krwionośne, które jeszcze 
nie wniknęły do grzbietowej części 
fałdu płetwowego. Krew ma już bar
wę czerwoną, co świadczy o pojawie
niu się hemoglobiny.

W ostatnich godzinach embrioge
nezy głowa coraz bardziej odstaje od 
woreczka żółtkowego, pojawiają się 
zawiązki żuchwy i łuków skrzelowych 
oraz rozwijają się płetwy. Na głowie 
i na pęcherzyku żółtkowym wciąż 
brak komórek barwnikowych. Zarod
ki inkubowane w warunkach opty
malnych najczęściej właśnie w tym 
momencie rozwoju opuszczają osłon
ki jajowe. W temperaturze 19,0 ˚C ma 
to miejsce po 4 dniach od zapłodnie
nia. W innych temperaturach inkuba

cji wyklucie jest przesunięte w czasie, 
czego wynikiem jest zwykle słabsze 
zaawansowanie rozwojowe wyklutych 
osobników (Kupren i in. 2008a).

W zależności od temperatury in
kubacji wyklute osobniki klenia mogą 
różnić się wyraźnie długością cał
kowitą. Jej rozpiętość w przypadku 
ryb tego gatunku może wynosić na
wet ponad 2 mm (zakres od 4,20 do 
6,28 mm) (Economou i in. 1991, Calta 
2000, Kupren 2005). Osobniki inku
bowane w stałej optymalnej dla tego 
gatunku temperaturze wynoszącej 18
19 ˚C, osiągają przy wykluciu długość 
około 6 mm (Penaz i Sterba 1969, Ku
pren 2005).

Niewielkie rozmiary embrionów 
klenia, zaraz po opuszczeniu osłonek 
jajowych, w stosunku do larw np. jel
ca (Leuciscus leuciscus), czy też jazia 
(Leuciscus idus), spowodowane są za
równo mniejszymi rozmiarami ikry, 
jak również wynikają z silnie zagiętej 
ku dołowi, częściowo przylegającej do 
pęcherzyka żółtkowego głowie. Świe
żo wyklute osobniki charakteryzu
je mało intensywny pigment oczu, jak 
również całkowity brak komórek pig
mentowych na pozostałych częściach 
ciała (Kryzhanovskiy 1949, Econo
mou i in. 1991, Calta 2000, Kupren 
2008a).

Pierwsze melanofory na ciele 
(w temperaturze wody 19,0 ˚C) po
jawiają się dopiero po upływie 36
48 godzin od wyklucia (Kupren i in. 
2008a).

Wyklute ryby przez kilka dni uni
kają światła. Leżą skupione w dużych 
grupach, chowając się pod kamienia
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Bruzdkowanie (powyżej) i gastrulacja (50 % epibolii) jaja klenia (poniżej) (Foto: Krzysz
tof Kupren)

Larwikultura.indd   359 2009-09-02   14:58:54



360

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Moment zamknięcia blastoporu (powyżej) oraz różnicowania się części głowowej i ogo
nowej u embrionu klenia (poniżej) (Foto: Krzysztof Kupren)

Larwikultura.indd   360 2009-09-02   14:58:54



361

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

Przewężanie się woreczka żółtkowego (powyżej) oraz pojawienie się fałdu płetwowego 
u embrionu klenia (poniżej) (Foto: Krzysztof Kupren)
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Powyżej: Embrion klenia z pulsującym sercem. Poniżej: Embriony na kilka godzin przed 
wykluciem (Foto: Krzysztof Kupren)
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mi. Dzięki charakterystycznym ener
gicznym ruchom ogonowej części 
ciała, powodującej dopływ dobrze na
tlenionej wody do powierzchni ciała, 
nie dochodzi do ich uduszenia (Eco
nomou i in. 1991, Calta 2000).

W warunkach naturalnych ryby 
przebywają wówczas w rejonie tarliska, 
po czym znoszone są w dół rzeki, w re
jony o spokojniejszym nurcie. Miej
sca te charakteryzują się niewielką głę
bokością wody (najczęściej do 50 cm), 
pokryte są żwirem, zatopionymi pnia
mi drzew oraz roślinnością (Econo
mou i in. 1991, Mann 1996). Czwarte
go dnia od wyklucia (w 19,0 ˚C) ryby 
zaczynają podpływać do powierzchni 
napełniając powietrzem tylną komorę 
pęcherza pławnego.

W ciągu dwóch kolejnych dni, po 
osiągnięciu długości całkowitej wy
noszącej średnio 7,80 mm większość 
larw pływa aktywnie oraz zaczyna 
pobierać pokarm zewnętrzny (Kupren 
i in. 2008a).

Larwy klenia mają tendencję do 
spływania z tarlisk z prądem rzeki (Pe
naz i in. 1992, Jurajda 1998, Reichard 
i in. 2001, 2002), chociaż kleń jest rów
nież opisywany jako ryba unikająca 
spływu (Garner 1999). Maksymalne 
zagęszczenie dryfujących larw klenia 
obserwowano w nocy, gdy natężenie 
światła spadło poniżej 1 Luxa (Sonny 
i in. 2006). Według niektórych auto
rów (Prokes i Penaz 1980, Calta 2000, 
Bardonnet 2001), stosunkowo duży 
woreczek żółtkowy klenia w począt
kowej fazie jego rozwoju, jest czynni
kiem zmuszającym larwy do trzyma
nia się przy dnie, ze względu na słabą 

pływalność. Stopniowe dryfowanie 
w żwirze rzecznym, w ciemności, jest 
korzystne dla wczesnych stadiów roz
wojowych ryb reofilnych dla uniknię
cia drapieżników (Bardonnet 2001).

Przez kolejne 12 dni trwa okres 
odżywiania mieszanego, podczas któ
rego larwy mimo posiadania zapa
sów energetycznych, zlokalizowanych 
w woreczku żółtkowym, pobierają po
karm zewnętrzny. W temperaturze 
wody 19 ˚C pełna resorpcja worecz
ka żółtkowego następuje przy długo
ści całkowitej larw, wynoszącej od 8 
do 9 mm (Economou i in. 1991, Cal
ta 2000, Mamcarz i in. 2005). W tym 
momencie całe ciało otacza już fałd 
płetwowy. Urostyl jest wciąż prosty 
lub zaczyna się przeginać, a w jego 
dolnej części widać skupiska mezen
chymy. 

Larwy klenia rozpoczynają ak
tywne żerowanie przy długości 8,5
9,0 mm (Żelepień 1997). Pierwszym 
egzogennym pokarmem larw są pier
wotniaki, wrotki i jaja widłonogów, 
a w miarę ich wzrostu – większy zoo
plankton (Penaz i Sterba 1969, Jarzy
nowa 1989). Okres pierwszych kil
ku dni po wykluciu, podobnie jak 
u innych gatunków ryb, np. karpia (van 
Snik i in. 1997), związany jest u klenia 
z szybkimi i bardzo znaczącymi zmia
nami proporcji ciała. Wynikają one 
z rozwoju i doskonalenia poszczegól
nych układów (pokarmowego, odde
chowego, motoryczngo) u młodego 
organizmu (Penaz 1974, Kupren i in. 
2008 b).

W kolejnych dniach fałd płetwowy 
zaczyna stopniowo zanikać i formują 
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Larwy klenia w kilka minut po wykluciu (Foto: Roman Kujawa)

Dwudniowe larwy klenia (Foto: Roman Kujawa)
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się poszczególne płetwy. W pierwszej 
kolejności promienie zaczynają kształ
tować się w płetwie ogonowej, a na
stępnie w grzbietowej i odbytowej (przy 
długości około 9 mm SL). Przy długo
ści ciała wynoszącej około 11,4 mm 
(około 12,7 TL) promienie zaczynają 

być widoczne w płetwach piersiowych. 
W tym samym czasie wypełniona zo
staje również przednia komora pęche
rza pławnego (Economou i in. 1991).

Pierwsze łuski zawiązują się w oko
licy ogonowej, gdy długość ciała ryb 

Larwa klenia przed napełnieniem pęcherza pławnego powietrzem (Foto: Krzysztof Ku
pren)

Larwa klenia rozpoczynająca napełnianie pęcherza pławnego powietrzem (Foto: Krzysz
tof Kupren)
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osiągnie około 16 mm (około 19 mm 
TL) (Economou i in. 1991). W tym 
momencie ryby mają wykształcone 
wszystkie płetwy i prawie niedostrze
galny fałd płetwowy, występujący 
szczątkowo jeszcze w okolicy odby
tu, pomiędzy płetwami brzusznymi, 
a płetwą odbytową. Ostatecznie zani
ka on, gdy ryby osiągną długość cał
kowitą około 22 mm (Kupren i in., 
dane niepublikowane).

W pełni wykształcona okrywa z łu
sek chroni młode ryby po osiągnięciu 
długości ciała 2530 mm (Wilkońska 
i Żelepień 1994). Pierścień roczny na 
łusce klenia tworzy się od kwietnia do 
połowy lipca (Prokes i in. 1977).

Według Jakubowskiego i in. (1979), 
narybek klenia o długości powyżej 
10 cm odżywia się głównie mięczaka
mi i roślinami naczyniowymi.

Larwy klenia pod koniec okresu odżywiania się pokarmem endoegzogennym (Foto: 
Krzysztof Kupren)

Larwa klenia w trakcie napełniania pierwszej komory pęcherza pławnego powietrzem 
(długość całkowita 12,7 mm) (Foto: Krzysztof Kupren)
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Kleń jest rybą, która potrafi dosto
sować się do niektórych zmian śro
dowiska. Na przykład, w środowisku 
podgrzanych jezior konińskich obser
wuje się wzrost liczebności tego gatun
ku, w sytuacji gdy inne gatunki wyraź

nie ustępują z tych wód (Wilkońska 
1994). Podobną sytuację obserwo
wano w wodach systemu chłodzenia 
elektrowni cieplnych (Epler i Bieniarz 
1973, Horoszewicz 1976, Jakubowski 
i in. 1979, Nabiałek 1984).

Larwy klenia o długości całkowitej 13,717,0 mm (Foto: Krzysztof Kupren)

Larwy klenia o długości całkowitej 19,522 mm (Foto: Krzysztof Kupren)
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Rozród w warunkach 
sztucznych

Pierwsze próby rozrodu klenia podej
mowano w Rumunii już w latach 50
tych ubiegłego wieku (Gyurko i in. 
1957). W Europie zachodniej zainte
resowanie sztucznym rozrodem kle
nia pojawiło się wraz z zauważalnym 
ustępowaniem tego gatunku z wód 
naturalnych (Poncin 1988). Pierwsze 
próby sztucznego rozrodu klenia po
dejmowano w Polsce już w drugiej po
łowie lat 60tych (Nowak 1968, 1976). 
W roku 1970 pierwsze próby podcho
wu narybku klenia podejmował łódz
ki okręg PZW (C. Grudniewski, dane 
niepublikowane), a na początku lat 
90tych ubiegłego wieku również Ry
backa Stacja Doświadczalna w Łą
kach Jaktorowskich (Wojda i in. 1993). 
Wzrost zainteresowania sztucznym 
rozrodem i podchowem klenia na
stąpił w Europie w ostatniej dekadzie 
ubiegłego wieku (Wolnicki i Mysz
kowski 1998, Mizieliński i in. 2000, 
Kucharczyk i in. 2008b). Oprócz udo
skonalenia techniki rozrodu sztuczne
go i podchowu tego gatunku opraco
wano również zasady postępowania, 
umożliwiające jego rozród pozasezo
nowy (Kucharczyk i in. 1998b). Pod
czas rozrodu sztucznego uzyskano 
również formy barwne klenia (Krej
szeff i in. 2008a). Ostatnio w Austrii 
opracowano także procedurę krio
konserwacji nasienia klenia (Lahnste
iner i in. 2000).

Pozyskiwanie tarlaków:

Jedną z najważniejszych spraw, zwią
zanych z przeprowadzeniem rozro

du w warunkach kontrolowanych, 
jest pozyskanie wysokiej jakości tarla
ków. W przypadku karpiowatych ryb 
reofilnych, w tym klenia, Jakucewicz 
i Jakubowski (1990) oraz Cieśla (1998) 
sugerują, że odławianie ryb przy po
mocy sprzętu stawnego, jakimi są 
wontony lub drygawice, jest nieprzy
datne przy połowach tarlaków. Powo
dem są powstające zarówno widoczne 
na zewnątrz, jak i wewnętrzne uszko
dzenia ciała. Porównanie efektywno
ści wykorzystania w kontrolowanym 
rozrodzie tarlaków pozyskanych przy 
pomocy sieci, elektropołowów oraz 
wyhodowanych lub długo przetrzy
mywanych w warunkach stawowych 
wykazało, że zdecydowanie korzyst
niejsze są efekty rozrodu ryb wyhodo
wanych w warunkach stawowych niż 
pozyskanych ze środowiska natural
nego (Wojda i in. 1993, Cieśla 1998). 
Podejmowane są również próby uzy
skania tarlaków z ryb podchowywa
nych w warunkach kontrolowanych 
od stadium larwalnego (Myszkowski 
i in. 2000, Wolnicki i in. 2000, Kamiń
ski i in. 2002). Sposób pozyskiwania 
ryb ma bardzo duże znaczenie dla ich 
późniejszej przydatności jako repro
duktorów. Kujawa i in. (2006) prze
prowadził porównanie efektów roz
rodu złowionych w wontony tarlaków 
bolenia, jazia i klenia. Przetestowa
li dwie metody uwalniania tarlaków 
z sieci i dalszych manipulacji na łodzi: 
„tradycyjną”, stosowaną przez ryba
ków zawodowych i „eksperymental
ną”, polegająca na bardzo ostrożnym 
wyjmowaniu ryb z sieci i następnie 
przewożeniu ich w dobrych warun
kach tlenowych. Wykazano, że won
tony mogą być używane jako narzę
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dzie do połowu tarlaków, o ile ryby 
są z nich delikatnie uwalniane. Odse
tek owulacji przy umiejętnym obcho
dzeniu się z reproduktorami został 
zwiększony około 5krotnie w przy
padku bolenia, 3krotnie w przypad
ku klenia i 2krotnie w przypadku 
jazia (Kujawa i in. 2006). Bardzo waż
nym elementem jest właściwie prze
prowadzony transport ryb do wylę
garni. Na zminimalizowanie stresu 
korzystnie wpływa do danie do wody 
niewielkiego dodatku anestetyków.

Pozyskiwanie gamet

Po przewiezieniu ryb do wylęgar
ni powinny być one przetrzymywa
ne w optymalnych warunkach. Dwa 
czynniki środowiskowe, to jest termi
ka wody i temperatura decydują o suk
cesie rozrodu ryb. Fotoperiod podczas 
rozrodu w warunkach kontrolowa
nych przeprowadzanego w trakcie se
zonu rozrodczego powinien być sta
ły i wynosić 1416 L i 810 D godzin 
dla klenia (Kucharczyk i in. 1998a, 
b, Krejszeff i in. 2008b). Przedłuże
nie oświetlenia wpływa pozytywnie 
na dojrzewanie tarlaków (Poncin i in. 
1987). Maksymalna temperatura pod
czas tarła klenia wynosi 19,5 ˚C (Ku
charczyk i in. 1998a, b, Kujawa i in. 
2006, Krejszeff i in. 2008b).

Przetrzymywanie ryb w wyższych 
temperaturach może wpłynąć na ob
niżenie odsetka owulujących samic 
oraz na jakość gamet, wyrażoną ob
niżoną przeżywalnością zarodków. 
Rybom należy także zapewnić odpo
wiednie warunki tlenowe, a zagęsz
czenie tarlaków w basenach nie po
winno być większe niż 2025 kg/m3.

W niewoli stworzenie nawet naj
lepszych, najbardziej optymalnych 
warunków nie powoduje finalnego 
dojrzewania gamet u wielu gatunków 
ryb. W warunkach wylęgarniczych nie 
jest możliwe przeprowadzenie kontro
lowanego rozrodu karpiowatych ryb 
reofilnych, w tym jelca, jazia i klenia 
bez stosowania stymulacji hormonal
nej (Cieśla 1998, Mizieliński i in. 2000, 
Kucharczyk 2002, TargońskaDietrich 
i in. 2004, Krejszeff i in. 2008b). Prze
prowadzając sztuczny rozród klenia 
stosowano różne środki hormonalne: 
homogenat z przysadek mózgowych 
karpia (CPH), ludzką gonadotropinę 
kosmówkową (hCG) (Kucharczyk i in. 
1998c) i Ovopel (Jończyk i in. 2002). 

We wszystkich opisanych przykła
dach samicom klenia podawano środ
ki hormonalne w dwóch dawkach, 
a czas pomiędzy iniekcjami wynosił 
najczęściej od 12 do 24 godzin.

Podanie środków hormonalnych 
samcom klenia wpływa pozytyw
nie na odsetek spermacji u samców, 
na zwiększenie wydzielania nasienia 
oraz na ruchliwość plemników. Ba
dania innych parametrów, takich jak 
czas ruchliwości plemników, koncen
tracja plemników czy wpływ środków 
hormonalnych na te parametry były 
rzadko badane u karpiowatych ryb re
ofilnych. Przykładowo, koncentrację 
nasienia u klenia Kowalski i in. (2004) 
ocenił na 15,3 mld/cm3. Według 
Lahnsteiner i in. (2000) koncentracja 
ta wynosi 35 mld/cm3. Szczegółowa 
charakterystyka biochemiczna nasie
nia klenia jest przytoczona w innych 
opracowaniach tego samego zespołu 
z Austrii (Lahnsteiner i in. 1994a, b).
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Pozyskiwanie tarlaków klenia ze środowiska naturalnego (Foto: Krzysztof Kupren)

Pakowanie tarlaków klenia do worków z tlenem (Foto: Krzysztof Kupren)
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Podanie środków hormonalnych 
samicom klenia wpływało na zna
czące zwiększenie odsetka owulują
cych samic w porównaniu do grup 
kontrolnych (Tabela 4). Czas latencji, 
mierzony od momentu zastosowania 
drugiej iniekcji wynosił od kilkuna
stu do 48 godzin i był zależny od za
stosowanego środka hormonalnego 
oraz temperatury wody. Jakość ikry 
klenia była wysoka. Na podstawie 
analizy piśmiennictwa oraz obserwa
cji własnych, można sporządzić skalę 
trudności rozrodu karpiowatych ryb 
reofilnych z rodzaju Leuciscus. Naj
mniej kłopotów sprawia przeprowa
dzenie rozrodu jazia, następnie jelca, 
zaś klenia należy zaliczyć do ryb, któ
re trudno jest rozmnożyć.

Przed pozyskaniem gamet od tar
laków klenia ryby są usypiane, naj
częściej w roztworze 2fenoksyetano
lu (dawka 030,5 ml/dm3) (Krejszeff 
i in. 2008b). Następnie osusza się po
włoki brzuszne ryb oraz płetwy ogo
nową i odbytową. Ikrę pozyskuje się 
do plastikowych naczyń (misek). Na
sienie pozyskuje się bezpośrednio na 
ikrę lub oddzielnie od każdego sam
ca do strzykawek. Pozyskiwanie ga
met następuje w wyniku masażu po
włok brzusznych tarlaków.

Zapłodnienie i inkubacja ikry:

Przy przeprowadzaniu tarła klenia 
w warunkach kontrolowanych postę
powanie z tarlakami jest bardzo zbli
żone jak w przypadku ryb ciepłolub
nych, które są dłużej wykorzystywane 
jako obiekt chowu i hodowli (Woyna
rovich i Horvath 1980). Ikrę pozyska
ną od kilku samic zapładniamy „na 

sucho” nasieniem pozyskanym od kil
ku samców (Penaz i Sterba 1969, Eco
nomou i in. 1991, Kujawa 2004, Krej
szeff i in. 2008b). Dodanie nadmiaru 
nasienia jest istotne z uwagi na szybkie 
zamykanie się mikropyle oraz krót
ki czas ruchliwości plemników, wy
noszący w przypadku klenia około 60 
sekund (Lahnsteiner i in. 2004). Przed 
obsadzeniem ikry do aparatów inku
bacyjnych należy ją rozkleić stosując 
jedną z metod eliminujących kleistość 
(Robakowski i in. 2006). W przypad
ku karpiowatych reofilnych stosuje 
się najczęściej niemodyfikowaną me
todę Woynarovicha lub zawiesinę tal
ku (Kujawa 2004, Krejszeff i in. 2008b, 
Kupren i in. 2008a). Inkubację ikry 
klenia prowadzi się zwykle w apara
tach o pionowym przepływie wody 
(słoje Weissa) (Kujawa 2004).

Wzrost temperatury powoduje za
równo skrócenie czasu inkubacji, jak 
również czasu trwania wykluwania. 
Obniżanie temperatury ma skutek 
odwrotny – opóźnia moment opusz
czania osłonek jajowych. Znając te za
leżności można dowolnie, lecz w pew
nym zakresie temperatur, regulować 
czasem rozwoju ikry. Przekrocze
nie pewnej specyficznej dla danego 
gatunku granicy w górę i w dół pro
wadzi do nieprawidłowych podzia
łów wewnątrz jaja, co w dalszej kon
sekwencji powoduje wzrost odsetka 
zdeformowanych zarodków wśród 
wyklutych embrionów oraz spadek 
przeżywalności.

Ikra większości gatunków ryb jest 
bardzo wrażliwa na wzrost tempera
tury wody do momentu obrośnięcia 
blastoporu. Po tym okresie może być 
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Tabela 2. Środki hormonalne i ich dawki stosowane w kontrolowanym rozrodzie samic 
klenia (1 – Jakucewicz i Jakubowski 1990, 2 – Kucharczyk i in. 1998a, 3 – Kucharczyk 
i in. 1998b, 4 – Mizieliński i in. 2000, 5 – Krejszeff i in. 2008b, * – tarło pozasezonowe).

I iniekcja II iniekcja Czas [h] Autor

0,40,6 mg CPH 1,21,4 mg CPH 24 1

0,4 mg CPH 1,6 mg CPH 24 2

0,4 mg CPH 1,6 mg CPH 24 3*
0,2 granulki Ovopelu 1 granulka Ovopelu 12 4
0,4 mg CPH 3,6 mg CPH 24 9
200 IU hCG 1800 IU hCG 24 9

0,1 granulki Ovopelu 1 granulka Ovopelu 24 9

Tabela 3. Wpływ stosowanych środków hormonalnych na efekty rozrodu samców klenia 
(wg Krejszeffa i in. 2008b).

Hormon Dawka całkowita  
na 1 kg masy ciała

Spermiacja  
(%)

Objętość nasienia 
(ml/kg masy ciała)

Ruchliwość  
(%)

Brak
CPH
hCG
Ovopel


2,0 mg

1000 IU
0,5 granulki

53
100
68

100

2,4
3,7
2,5
3,6

6070
8090
8090
8090

Tabela 4. Efekty stosowania różnych środków hormonalnych w kontrolowanym rozro
dzie klenia (1 – Jakucewicz i Jakubowski 1990, 2 – Kucharczyk i in. 1998a, 3 – Mizieliń
ski i in. 2000, 4 – Krejszeff i in. 2008b, * – tarło pozasezonowe, Bd – brak danych).

Hormon Dawka całkowita  
na 1kg masy ciała

Odsetek  
owulacji  

[%]

Czas  
latencji  

[h]

Przeżywalność 
embrionów do stadium 

zaoczkowania [%]
Autor

CPH 2,0 mg 100 24 Bd 1

CPH 2,0 mg 100 2632 Bd 2*

Ovopel 1,2 granulki 60 3648 Bd 3

brak  0   4

CPH 4,0 mg 28 1618 79 4

Ovopel 1,1 granulki 36 2432 87 4
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Iniekcja hormonalna tarlaka klenia (Foto: Daniel Żarski)

Usypianie tarlaków klenia w roztworze 2fenoksyetanolu (Foto: Roman Kujawa)
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Pozyskiwanie owocytów od samicy klenia (Foto: Daniel Żarski)

Zaplemnienie ikry klenia (Foto: Daniel Żarski)
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ona inkubowana w wodzie o wyższej 
temperaturze. Według Elliota (1981), 
temperatury wody powyżej 30 i poni
żej 16 ˚C są letalne dla jaj klenia. Ku
pren i in. (2008a) jako temperatury 
tolerowane dla rozwijających się za
rodków klenia podają zakres 12,3
27,5 ˚C. Według Jończyka i in. (2002) 
oraz Kuprena (2005) optymalny za
kres temperatury wody dla inkubacji 
ikry klenia wynosi 1923 ˚C. W tych 
warunkach czas inkubacji wynosi 70
100 ˚D.

Drugim bardzo ważnym czynni
kiem wpływającym na rozwój inkubo
wanej ikry jest ilość rozpuszczonego 
tlenu. Obniżenie się ilości tlenu w po
czątkowym okresie inkubacji może do
prowadzić do obumarcia ikry. Jest to 
uzależnione od czasu, przez jaki ikra 

znajdowała się w wodzie o niewielkiej 
zawartości tlenu. Natomiast obniżenie 
ilości tlenu pod koniec okresu inkuba
cji prowadzi do przedwczesnego wy
kluwania się, nie w pełni jeszcze roz
winiętych, zarodków.

Metody podchowu larw:

Produkcję materiału zarybieniowe
go karpiowatych ryb reofilnych moż
na prowadzić w warunkach kontro
lowanych oraz w stawach zarówno 
w mono jak i polikulturze z karpiem. 
Istnieje niewiele publikowanych da
nych dotyczących larwikultury klenia.

Podchów w warunkach kontrolo
wanych odbywa się zwykle w akwa
riach lub niewielkich basenach, przy 
ścisłej kontroli jakości wody i innych 

Rozklejanie ikry klenia (Foto: Daniel Żarski)
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Inkubacja ikry klenia w aparatach Weissa (Foto: Daniel Żarski)

Larwy klenia skupiające się w zacienionych miejscach basenu podchowowego (Foto: 
Roman Kujawa)
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warunków środowiskowych. Jest nie
zwykle efektywny, choć wymaga od 
hodowcy szczególnej uwagi.

Warunkami środowiskowymi, ma 
jącymi największe znaczenie dla właś
ciwego rozwoju larw, w których opty
malnie dobrane parametry umożli
wiają szybkie tempo wzrostu są:

temperatura,•	
dostępność pokarmu,•	
zagęszczenie obsad,•	
oświetlenie,•	
właściwe parametry fizykoche•	
miczne wody,
zawartość rozpuszczonego w wo•	
dzie tlenu.

Larwy klenia były dotychczas 
podchowywane w różnych zagęsz
czeniach, wynoszących od 10 do 75 
szt/dm3 (Wieser i in. 1988, Wolnic
ki i Myszkowski 1998, 1999, Kujawa 
2004, Shiri Harzevilli i in. 2003, Mor
denti i in. 2007).

Badania prowadzone przez Kujawę 
(2004), nad podchowem larw tego ga
tunku w różnych zagęszczeniach, wy
kazały najszybsze tempo przyrostu 
masy i długości przy zastosowaniu 
obsady 25 szt/dm3, pośrednie w gru
pie 50 szt/dm3, a najwolniejsze w naj
większym zagęszczeniu (75 szt/dm3). 
Statystycznie istotne różnice mię
dzy obsadami wystąpiły 13go dnia 
podchowu i utrzymały się do koń
ca trwania doświadczenia (21 dni). 
Śmiertelność skumulowana była nie
wielka – w grupie hodowanej w po
średnim zagęszczeniu wyniosła 0,1 %, 
a w pozostałych 0,2 %, a różnice nie 
były istotne statystycznie. Ekspery
ment przeprowadzono w temperatu

rze wody 25 ˚C. Według Kuprena i in. 
(dane niepublikowane), istnieje możli
wość hodowli przy wielokrotnie wyż
szej obsadzie – nawet 400 szt/dm3. Tak 
duże zagęszczenia, choć spowalnia
ją nieco tempo wzrostu larw (średnia 
długość całkowita w zagęszczeniu 50 
szt/dm3 wynosiła 23,3 mm, a przy 400 
szt/dm3 – 18,9 mm), to nie mają wy
raźnego wpływu na przeżywalność. 
Interesujące jest to, że różnice we 
wzroście larw po 21 dniach podcho
wu w temperaturze wody 25 ˚C, przy 
zagęszczeniach od 150 do 350 szt/dm3 
były niewielkie, a długość ciała wyno
siła odpowiednio 20,9 i 19,7 mm.

Za temperaturę optymalną dla 
wzrostu organizmu przyjmuje się 
taką, w której jego przebieg jest naj
szybszy. Wynika stąd, że w tempe
raturze wody poniżej i powyżej po
ziomu optymalnego, wzrost ryb jest 
wolniejszy. Wyniki doświadczeń Ku
jawy (2004) oraz Wolnickiego (2005) 
wskazują, że temperatury optymalne 
dla podchowu larw karpiowatych ryb 
reofilnych, w warunkach kontrolowa
nych, są zdecydowanie wyższe, niż te 
zalecane podczas inkubacji ikry.

Nie prowadzono dokładnych ba
dań nad optymalizacją temperatury 
podchowu larw klenia. Badacze sto
sowali różne temperatury wynoszą
ce od 19 do 25 ˚C (Wieser i In. 1988, 
Wolnicki i Myszkowski 1999, Kujawa 
2004, Shiri Harzevilli i in. 2003). Po
równanie podchowu klenia w dwóch 
różnych temperaturach (20 i 25 ˚C), 
dokonane przez Wiesera i in. (1988), 
wykazało niemal dwukrotnie szybszy 
wzrost tego gatunku przy jej wyższej 
wartości, co wskazuje, że optimum 
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termiczne do jego podchowu znajdu
je sie bliżej granicy 25 ˚C. Podchowy
wanie stadiów larwalnych w tempe
raturze poniżej 20 ˚C jest ze względu 
na tempo wzrostu mało efektyw
ne, a temperaturą zalecaną jest 25 ˚C 
(Wolnicki 2000). Z kolei niska tem
peratura w czasie podchowu zmniej
sza śmiertelność ryb, pozbawionych 
pokarmu. W 15,0 ˚C maksymalny 
czas bez wystąpienia śmiertelności 
wynosił 11, a w 25 ˚C zaledwie 6 dni 
( Kujawa 2004).

Rodzaj podawanego pokarmu, 
a także sposób żywienia ma większy 
wpływ na tempo wzrostu larw, niż ich 
zagęszczenie (Wolnicki 2005). Wie
le badań wykazuje największą przy
datność żywego pokarmu w począt
kowym okresie podchowu ze względu 

na szybszy wzrost i wyższą przeżywal
ność ryb, a w przypadku niektórych 
gatunków ryb reofilnych podchów bez 
zastosowania takiego żywienia jest 
niemożliwy (Wolnicki i Górny 1993, 
Wolnicki i Myszkowski 1998, Kam
ler i Wolnicki 2004). Naturalnym po
karmem, najczęściej stosowanym na 
początkowym etapie podchowu larw 
klenia, są żywe stadia nauplialne Ar
temia sp. (Wieser i in. 1988, Wolnicki 
i Myszkowski 1999, Calta 2000, Kujawa 
i in. 2000, Żarski i in. 2008, Kwiatkow
ski i in. 2008). Badania Shiri Harzevil
li i in. (2003), dotyczące optymalizacji 
żywienia tego gatunku wykazały, że 
larwy klenia podchowywane przez 24 
dni, z wykorzystaniem czterech róż
nych rodzajów pokarmów (trzech na
turalnych i jednej paszy sztucznej), 
osiągnęły największe rozmiary w gru

Larwy klenia podchowywane w akwarium (Foto: Daniel Żarski)
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pie, w której podawano im stadia na
uplialne Artemia sp. Przez 14 dni pod
chowu nie zaobserwowano różnic we 
wzroście masy i długości larw, którym 
podawano stadia nauplialne i cysty Ar
temii, ale w ostatnim dniu (24) stwier
dzono, że zarówno masa, jak długość 
larw, żywionych naupliusami solow
ca były największe. W ciągu ostatnich 
dziesięciu dni podchowu, nieco gorsze 
przyrosty kleni żywionych dekapsuło
wanymi cystami solowca, mogły wy
nikać ze zbyt małych rozmiarów tego 
rodzaju pokarmu. Jest on jednak do
brą alternatywą, która z powodzeniem 
może zastąpić żywego solowca w ciągu 
pierwszych 14 dni podchowu larw. Po
zostałe testowane diety nie przyniosły 
porównywalnych rezultatów. O ile kle
nie, odżywiające się wrotkami w połą
czeniu z wioślarkami, ostatniego dnia 
podchowu miały długość zbliżoną do 
tych, z grupy żywionej cystami solow
ca, to ich masa była istotnie niższa. 
Najwolniejsze tempo wzrostu podczas 
całego podchowu odnotowano w gru

pie, w której kleniom podawano starter 
pstrągowy. Przez cały okres doświad
czalny przeżywalność ryb w grupach 
żywionych naturalnym pokarmem 
nie różniła się statystycznie i ostatnie
go dnia podchowu wyniosła od 62,3 % 
dla ryb żywionych wrotkami i wio
ślarkami do 79,3 % w grupie, gdzie po
dawano cysty solowca, Istotnie niższa 
przeżywalność (18,0 %) była u ryb ży
wionych paszą granulowaną.

Pasze sztuczne stosowane od po
czątku trwania podchowu larw kle
nia są niekorzystnym rozwiązaniem. 
Oprócz badań Shiri Harzevilli i in. 
(2003), również Kujawa (2004), po
równując różne rodzaje pokarmu, sto
sowane przy 21dniowym podchowie 
larw tego gatunku, stwierdził najwyż
szą masę i długość w grupie kontrol
nej ryb, żywionej naupliusami solow
ca. Istotne różnice w masie i długości 
zaznaczyły się już 13go dnia podcho
wu. Podczas stosowania dwóch pasz 
sztucznych, lepsze przyrosty osią
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Wpływ temperatury wody na długość inkubacji i wykluwanie się larw klenia (Kupren 
i in. 2008a, zmodyfikowane)

Larwikultura.indd   379 2009-09-02   14:59:07



380

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

gnęły ryby, którym podawano star
ter karpiowy, a najmniej przydatną 
paszą w hodowli larw klenia okazał 
się starter pstrągowy. W przeciwień
stwie do badań Shiri Harzevilli i in. 
(2003), w których odnotowano wy
soką śmiertelność w grupach żywio
nych paszami, w eksperymencie Ku
jawy (2004) nie zaznaczyły się istotne 
różnice w przeżywalności ryb z po
szczególnych grup doświadczalnych. 
Wydaje się, że wysoka przeżywal
ność larw klenia żywionych starte
rami (99,799,9 % w 21 dniu podcho
wu), uzyskana przez Kujawę (2004) 
jest wyjątkowa. Wolnicki i Myszkow
ski (1998) osiągnęli podobne wyniki 
(przeżywalność 95 %) w 20 dniu pod
chowu larw z użyciem startera AZ, ale 
przez pierwsze 6 dni klenie żywiono 
stadiami nauplialnymi solowca. Na 
koniec doświadczenia masa ryb ży
wionych w ten sposób była dwukrot
nie niższa (55 mg), niż tych, którym 
podawano samego solowca (110 mg). 
Stosowanie starterów jako wyłączne
go pokarmu od pierwszego dnia pod
chowu może nie tylko ograniczać 
tempo wzrostu, ale prowadzić do nasi
lających się śnięć, które wynosić mogą 
100 % obsady już w 14 dniu podchowu 
(Wolnicki i Myszkowski 1999). Użycie 
pokarmu naturalnego wydaje się ko
niecznością, przynajmniej na począt
ku podchowu larw tego gatunku.

Stosowanie przez dłuższy czas wy
łącznie pokarmu żywego wiąże się 
z wysokimi nakładami finansowymi, 
dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje 
się stosowanie diety mieszanej. Poda
wanie larwom klenia przez pierwsze 5 
dni żywych stadiów nauplialnych so

lowca, a następnie paszy jest okresem 
wystarczającym, aby znacząco popra
wić przeżywalność oraz tempo wzro
stu, w porównaniu do podchowu kle
nia z wykorzystaniem sztucznych pasz 
komponowanych (Wolnicki i Mysz
kowski 1999, Wolnicki 2000). Skró
cenie tego okresu nie jest wskazane, 
nie tylko ze względu na gorsze trawie
nie i przyswajanie składników odżyw
czych z pasz sztucznych. W trakcie 
podchowu tego gatunku istotne zna
czenie ma kanibalizm, obserwowa
ny wśród stadiów larwalnych i wczes
nych stadiów młodocianych. Zbyt 
krótki okres podawania żywego po
karmu wpływa na większe zróżnico
wanie wzrostu i nasilenie tego nieko
rzystnego zjawiska (Wolnicki 2005).

Oprócz rodzaju dostarczanego po
karmu należy zwrócić baczną uwagę 
również na jego dostępność w zbiorni
ku podchowowym. Pokarm należy po
dawać w rozsądnym nadmiarze tak, aby 
mógł być bez trudu pobierany przez lar
wy. W przypadku karmienia naupliu
sami solowca, dzienne zapotrzebowa
nie pokarmowe larw wynosi od 100 do 
250 % biomasy (Wolnicki 2005).

Na wyniki podchowu ma wpływ 
również długość żywienia i żerowania 
podczas doby. Dane literaturowe do
wodzą, że przedłużenie nawet o kil
ka godzin typowego dobowego okresu 
żywienia larw, wynoszącego zazwy
czaj 1315 godzin, wpływa pozytyw
nie na osiągane rozmiary ryb (Kamler 
i Wolnicki 2004, Wolnicki 2005).

Podchów larw reofilnych ryb kar
piowatych w dużych zagęszczeniach, 
trwający zazwyczaj przez okres około 
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3 tygodni (po tym czasie w temperatu
rze wody powyżej 20 ˚C ryby powinny 
osiągnąć etap narybkowy), napotyka 
wiele problemów technicznych. Wyso
ka koncentracja produktów przemiany 
materii zaburza metabolizm i wpływa 
niekorzystnie na tempo wzrostu larw 
(Opuszyński 1983). Dlatego podczas 
podchowu tak ważna jest odpowied
nia filtracja wody. Larwy ryb podczas 
podchowu potrzebują także dużych 
ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie, 
w związku z tym należy zatroszczyć 
się o zapewnienie sprawnego i nieza
wodnego napowietrzania wody.

Podchów larw klenia w sadzykach 
wiązać może się z wysoką (80 %) śmier
telnością (Jakucewicz i in. 1989).

Metody wychowu narybku: 

Możliwe jest podchowanie stadiów 
młodocianych klenia w warunkach 
kontrolowanych. Z badań Wolnickie
go i Myszkowskiego (1998), w których 
testowano dwa rodzaje komercyjnych 
pasz startowych, wynika, że zastoso
wanie paszy AZ 200 (Tetra Werke) 
przyniosło lepsze efekty hodowlane, 
niż podawanie kleniom paszy Carp 
Starter (Aller). Zarówno średnia masa 
końcowa, jak i przeżywalność na koń
cu trzydziestodniowego podchowu 
w 25 ˚C była istotnie wyższa, kiedy 
narybkowi podawano pierwszy rodzaj 
pokarmu. Podchów był prowadzo
ny do momentu osiągnięcia przez na
rybek klenia odpowiednio masy 0,58 
i 0,45 g (przy początkowej masie ciała 
0,11 g i zagęszczeniu 10 szt/dm3).

W związku z nielicznymi danymi, 
dotyczącymi wychowu narybku klenia 

w stawach, założenia technologii pod
chowu przedstawiono na podstawie 
publikacji Cieśli i in. (2008). Wychów 
narybku letniego w stawach został 
w niej przedstawiony w sposób wspól
ny dla kilku gatunków ryb, w tym kle
nia. Proponowane przez autorów sta
wy powinny charakteryzować się 
niedużą wielkością (0,10,2 ha), mine
ralnym dnem o dobrych spadkach dna 
i rowów oraz być w pełni spuszczalne 
i osuszane, co umożliwi odłów ryb. 

Wykorzystane w tym celu mogą być 
zarówno przesadki I, jak zimochowy 
lub magazyny. Masowa produkcja na
rybku letniego ryb reofilnych w Rybac
kiej Stacji Doświadczalnej SGGW Łąki 
Jaktorowskie jest prowadzona z za
stosowaniem zagęszczeń 100150 tys. 
sztuk wylęgu/ha (Cieśla i in. 2000). 
Przy takich obsadach przeżywalność 
szacowana była na 50 %, a wielkość 
odławianych ryb miała 3,5 cm długoś
ci całkowitej i masę 0,30,5 g/szt.

Wyniki stawowego wychowu na
rybku jesiennego klenia w czystej ob
sadzie przedstawiono w pracy Wolnic
kiego i Myszkowskiego (1998). Stawy 
o powierzchni 0,2 ha obsadzono wy
lęgiem podchowanym o średniej ma
sie 55 mg w ilości 27500 sztuk/ha. Po 
2,5 miesiącach odłowiono 160 kg/ha 
o średniej masie 6,4 g. Dla kontrastu, 
osiągnięcie porównywalnych rozmia
rów przez młodocianego klenia, ho
dowanego w warunkach kontrolowa
nych, wymagało około 5ciu miesięcy. 
Był on prowadzony w temperaturze 
20 ˚C, w zagęszczeniu obsady 1 szt/
dm3 z wykorzystaniem paszy AZ, któ
ra okazała się najlepszą dla podchowu 
stadiów młodocianych.
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Zdeformowane embriony klenia (wydobyte z osłon jajowych) inkubowane w temperatu
rze wody 9,5 ˚C (Foto: Krzysztof Kupren)

Transport tarlaków i materiału zarybieniowego klenia w workach z tlenem (Foto: 
Krzysztof Kupren)
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Istnieje również możliwość wycho
wu starszego materiału zarybieniowe
go, w tym narybku jesiennego i star
szych roczników klenia, w polikulturze 
z karpiem, choć mają one wyższe wy
magania środowiskowe i są bardziej 
podatne na uszkodzenia podczas odło
wów niż karp (Cieśla i in. 2000, 2008). 
Autorzy sugerują, że najlepsze wyni
ki uzyskiwane są przy obsadzeniu sta
wów rybami w tym samym wieku. Nie 
zostały niestety dotychczas opracowa
ne precyzyjne wskazania dotyczące 
wielkości obsady, a jedynie ogólne za
lecenie, by nie przekraczać obsad zale
canych dla jazia, wynoszących na ha:

510 tys. sztuk wylęgu przy podcho
wie na narybek jesienny,
35 tys. sztuk narybku letniego pod
chowywanego do jesieni,
500800 sztuk narybku przy podcho
wie do kroczka.

Podawana przez Cieślę i in. (2008) 
wielkość odławianego ze stawów na
rybku jesiennego klenia nie przekra
czała 10 g/szt., a długość ciała ryb za
wierała się w przedziale od 10 do 15 cm. 
Znacznie mniejsze rozmiary naryb
ku jesiennego uzyskał Jakucewicz i in. 
(1989). Masa odławianych jesienią ryb 
wynosiła od 1,4 do 4,0 g przy długości 
od 50 do 80 mm, a przeżywalność od 
momentu obsadzenia w stawach pod
chowanego wylęgu nie przekracza
ła 20 %. Autorzy przy podchowie kle
nia do wielkości kroczka (polikultura 
z karpiem i amurem) w drugim roku 
uzyskali ryby o masie 2540 g.

Cieśla i in. (2000) oceniają, że kleń 
jest gatunkiem, którego można wpro
wadzać do polikultury z karpiem, ro

snącym dosyć szybko przy takiej me
todzie hodowli, choć jest on mniej 
zalecany, niż boleń czy jaź.

Problemy zdrowotne podczas 
podchowu larw i narybku: 

Larwy i narybek klenia podobnie jak 
inne ryby karpiowate reofilne są sto
sunkowo odporne na niekorzystne 
warunki środowiska, w tym na infek
cje spowodowane przez różnego ro
dzaju czynniki patogenne. Młode kle
nie zapadają na większość schorzeń, 
którym ulegają karpiowate, a w szcze
gólności gatunki z rodzaju Leuciscus 
– jaź i jelec. Młode klenie w hodow
li są atakowane przez liczne pasożyty, 
wśród których stwierdzono przedsta
wicieli 8 gatunków (Navratil 1991). Są 
to głównie przedstawiciele pierwot
niaków (Ichthyobodo necator, Myxobo-
lus pseudodispar, Chilodonella piscico-
la, Ichthyophthirius multifilis, Epistylis 
lwoffi, Apiosoma piscicola, Trichodina 
pediculus, Tripartiella copiosa).

Transport i zarybianie: 

Transport wyprodukowanego mate
riału zarybieniowego może odbywać 
się różnymi sposobami. Najczęściej 
jednak transportowany jest w workach 
foliowych z tlenem. Niewielkie partie 
materiału (po kilka – kilkanaście ty
sięcy sztuk) pakowane są do worków, 
z których często bezpośrednio ryby są 
później wypuszczane w trakcie zary
biania. Pozwala to na wprowadzanie 
kleni do cieków wodnych w niewiel
kich partiach, co zwiększa szanse na 
przeżycie wypuszczanych ryb i zwięk
sza efektywność zarybień.
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4.7. Jelec

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 
1758) 

Rozsiedlenie geograficzne

Rozmieszczenie geograficzne jelca 
obejmuje większą część Europy oraz 
północną część Azji. W zachodniej 
części Europy można go spotkać w po
łudniowej Francji (Santoul i in. 2004). 
W zlewisku morza Czarnego spoty
ka się go od Dunaju aż po Don. Za 
wschodnią granicę występowania jel
ca uznaje się rzekę Peczorę. Powszech
nie występuje na południu Anglii, jak 
również w rzekach południowej Ir
landii, gdzie został w niekontrolowa
ny sposób introdukowany pod koniec 
XIX wieku (Kennedy 1969, Caffrey 
i in. 2007). Zasiedla również Szwecję, 
Finlandię oraz południową Norwe
gię, jak również praktycznie wszyst
kie rzeki należące do zlewiska morza 
Bałtyckiego (Tadajewska 2000). Wy
stępowanie jelca odnotowano również 

w jeziorach Ładoga i Onega, jak rów
nież na półwyspie Kolskim (Kuder
skiy 1961). Występuje również w gór
nych i środkowych partiach Wołgi.

W Azji wyróżnia się dwa podgatun
ki jelca. Jelec syberyjski (Leuciscus leu-
ciscus baicalensis Dybowski), zasiedla 
zlewiska syberyjskich rzek od Obu do 
Kołymy oraz jeziora Bajkał, Teleckie 
i Zajsan. W kierunku poludniowym 
i wschodnim spotykano go w zlewi
skach rzek Irtysz, Angara, Lena i Ał
dan. Obecność jelca syberyjskiego od
notowano również w północnej części 
Mongolii, między innymi w basenie 
rzeki Selengi (Novikov 1966, Sholz 
1990, Banarescu 1992, LobonCervia 
i in. 1996, Tadajewska 2000, Ocock 
i in. 2006, Losey i in. 2008). Drugi pod
gatunek, jelec kirgiski (Leuciscus leuci-
scus natio kirgisorum Berg) występu
je w Kirgistanie, w rzekach Czu, Nura, 
Sarysu i Turgaj (Tadajewska 2000). 

W Polsce jelec występuje w Wiśle 
i Odrze oraz ich dopływach. Można 

Jelec Leuciscus leuciscus (L.) (Foto: Roman Kujawa)
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go również spotkać w rzekach Warmii 
i Mazur, jak również Pomorza oraz 
w jeziorach przymorskich (Balon 1964, 
Penczak 1967, Szczerbowski i in. 1976, 
Terlecki i Martyniak 1980, Penczak 
i in. 1998, Tadajewska 2000, Boroń 
i in. 2008). Określenie liczebności tego 
gatunku oraz dokładnego rozmiesz
czenia w śródlądowych wodach Polski 
jest trudne, zważywszy na fakt, że nie 
był on nigdy szczególnym przedmio
tem zarówno połowów rekreacyjnych, 
jak i gospodarczych (Wojda 2004, Wo
łos i in. 2004). Jednakże obserwuje się 
ograniczenia w zasięgu występowania 
jelca (Witkowski i in. 2007).

Siedlisko

Jelec zamieszkuje płynące wody śród
lądowe. Występuje zarówno w dużych 
rzekach, takich jak Wisła czy Odra, 

jak i mniejszych (zlewiska Łyny czy 
Warty), najczęściej w krainie brza
ny i lipienia (Klimczyk 1966, Penczak 
1967, Szczerbowski i in. 1976, Terlecki 
i Martyniak 1980, Penczak i in. 1998). 
Jego obecność stwierdzono również 
w dolnych partiach rzek (rzeczna kra
ina leszcza) (Balon 1964), jak i w par
tiach przyujściowych (między inny
mi w Zalewie Wiślanym) (Schindler 
1953, Rolbiecki 2002). Przyjmuje się, 
że górną granicą siedlisk jelca są rze
ki o spadku jednostkowym, prze
kraczającym 3 ‰ (Żarnecki i Kołder 
1956, Backiel 1964). Cowx (1990) po
daje, że jelec w rzekach angielskich 
zasiedla głównie środkową część ich 
biegu. Tam też obserwuje się naj
szybszy wzrost gatunku. Jelec prefe
ruje wody czyste, dobrze natlenione, 
o dnie piaszczystym lub żwirowa
tym, jednakże spotykano go również 

Rozsiedlenie jelca Leuciscus leuciscus (L.) w Europie (wg Müllera 1983 zmodyfikowane)
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w miejscach o dnie mieszanym, piasz
czystomulistym, prawie zawsze po
zbawionym roślinności wynurzonej 
(Klimczyk 1966, Iwaszkiewicz 1970, 
Vlach i in. 2005). Najczęściej przeby
wa w nurcie rzek, w miejscach głęb
szych (Tadajewska 2000). Zauważa 
się również, że dorosłe jelce migru
ją w głębsze partie wraz z sezonowym 
obniżaniem się poziomu wód (Lobon
Cervia i in. 1996). Ponadto należy 
mieć na uwadze, że miejsce bytowa
nia jelca zależy od wielkości ryb, pory 
dnia czy pory roku. Młode osobniki 
(w wieku 0+) w ciągu dnia przebywa
ją często w miejscach płytszych, w za
tokach czy też starorzeczach mających 
połączenie z rzeką, które ze wzglę
du na swój charakter stanowią dosko
nałe miejsce schronienia. Wieczora
mi obserwuje się przemieszczanie ryb 
w miejsca głębsze. Wraz ze wzrostem 
ryby przemieszczają się w kierunku 
nurtu rzeki (Baras i Nindaba 1999). 

Siedliska gatunku ujęte 
w Załączniku I Dyrektywy 
Siedliskowej

1130 – ujścia rzek (estuaria) (Corine 
13.2).

3150 – starorzecza i naturalne eutro
ficzne zbiorniki wodne ze zbiorowi
skami z Nympheion, Potamion (Cori
ne 22.13).

3260 – nizinne i podgórskie rzeki 
ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis (Corine 24.4).

Status gatunku

Kod IUCN: Polska LR/LC

Status zagrożenia jelca w Odrze jest 
obecnie bliski kategorii bliski zagro
żenia (NT) (Witkowski i in. 2007).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, 
poz. 1559, z późniejszymi zmianami): 
Wymiar ochronny: 15 cm.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb 
PZW: wymiar ochronny: 15 cm. 

Rozmnażanie w warunkach 
naturalnych

Dojrzałość:

Jelec jest gatunkiem o długości życia 
niewiele przekraczającym 10 lat. Ryby 
bytujące w środowisku naturalnym 
dojrzałość płciową osiągają w wieku 
3+ (samce) lub 3+4+ (samice) (Hel
lawell, 1974). Stosunkowo rzadko doj
rzewają wcześniej. Sytuację, gdy ryby 
obu płci w wieku 2+ były już dojrzałe 
płciowo opisał Hartley (1947) dla po
pulacji jelca z rzeki Cam. Co ciekawe, 
samice z tej populacji nie przystępo
wały do rozrodu co roku. Według Ke
stemonta i Philipparta (1991), rozwój 
owocytów w gonadach samic jelca ma 
charakter synchroniczny.

W warunkach kontrolowanych jel
ce dojrzewają wcześniej. Dojrzałość 
płciową uzyskują już ryby w wieku 
1+. Samce osiągają dojrzałość wcześ
niej niż samice (Kujawa i in. 2006), 
różnica wynosi jednak tylko kilka 
miesięcy. Przetrzymywane w warun
kach kontrolowanych samce są pra
wie cały czas gotowe do rozrodu. Przy 
każdorazowym sprawdzaniu wydzie
lały niewielkie ilości nasienia. Sami
ce są gotowe do rozrodu więcej niż 
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raz do roku. W okresach, wynoszą
cych od kilku do kilkunastu tygodni, 
można od nich pozyskać ikrę. Sami
ce wyhodowane w warunkach kon
trolowanych nie wymagają stosowa
nia środków hormonalnych, by móc 
uzyskać od nich gamety. Ilość uzy
skiwanej ikry jest jednak znacząco 
mniejsza, niż w przypadku ryb po
chodzących ze środowiska naturalne
go, a przystępujących do rozrodu tyl
ko raz do roku.

Dymorfizm płciowy:

Dymorfizm płciowy u jelca nie wy
stępuje poza okresem rozrodczym. 
U ryb niedojrzałych płciowo rozróż
nienie płci po kształcie ciała i płetw 
oraz ubarwieniu ryb nie jest możliwe. 
Ryby obu płci rosną również w zbli
żonym tempie, więc rozróżnienie 
płci po wielkości ryb też nie wchodzi 
w rachubę. Jedynie w okresie rozrod
czym, przed przystąpieniem do tarła, 
wyznacznikiem płci jest kształt ciała, 
szczególnie powłok brzusznych. U sa
mic powłoki brzuszne przed tarłem są 
wyraźnie zaokrąglone i nabrzmiałe. 

Również różny jest kształt broda
wek płciowych. U samic są one wypu
kłe, a u samców wklęsłe. Tuż przed sa
mym tarłem lub w krótkim okresie po 
tarle brodawki płciowe u samic mogą 
przybierać barwę czerwonawą, za
miast jasnoróżowej. Innym wyznacz
nikiem płci w okresie rozrodczym jest 
obecność wysypki tarłowej u samców 
jelca, której nie stwierdza się u samic 
tego gatunku. Wysypka ta występuje 
na głowie oraz często na całym prawie 
ciele samców. Ryby wtedy w dotyku są 
„szorstkie”.

Jak podają Klimczyk (1966) i Hel
lawell (1974), u ryb starszych niż 7+
9+ w populacjach naturalnych wystę
pują tylko samice. Może to sugerować, 
że ryby o masie powyżej 150 g powin
ny być tylko samicami. Potwierdza
ją to wyniki obserwacji, poczynione 
w trakcie badań własnych.

Płodność:

Pomimo niedużych rozmiarów 
ciała jelec produkuje stosunkowo 
dużą ikrę. Z tego powodu płodność 
gatunkowa jelca, zarówno całkowita, 
jak i względna nie jest wysoka. We
dług Hellawella (1974), płodność jelca 
wynosi od około 3700 do 12800 zia
ren. Kennedy (1969) podaje, że od sa
micy o masie 400 g można pozyskać 
niewiele ponad dwadzieścia tysięcy 
ziarn ikry. Tadajewska (1986), przed
stawia płodność absolutną tego gatun
ku w zakresie 2730 tys. ziaren. Płod
ność względna jelca wynosi od 4050 
sztuk ziaren ikry w przeliczeniu na 1 g 
masy ciała (Kennedy 1969, Hellawell 
1974), do 70 sztuk (Mathews 1971), 
a według niektórych autorów do bli
sko 100 sztuk (Penczak 1967a, Ku
charczyk i in. 2008, Targońska i in., 
dane niepublikowane).

Charakterystyka ikry:

Ikra jelca po napęcznieniu osiąga 
średnicę od 2,0 do 2,5 mm (Berg 1949, 
Kennedy 1969, Kupren 2005). Dojrza
łe oocyty przed zapłodnieniem mają 
nieznacznie większe rozmiary od kuli 
żółtkowej, której średnica waha się od 
1,3 do 1,5 mm (Kennedy 1969, Mills 
1980, Kupren 2005). Jak wskazują 
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niektóre badania (Mills 1980, Mann 
i Mills 1985), rozmiary ikry są pozy
tywnie skorelowane z wielkością oraz 
z wiekiem samic. Duże rozmiary jaj 
jelca po napęcznieniu warunkuje rów
nież obecność obszernej przestrzeni 
okołożółtkowej (około 80 % objętości 
jaja) Stosunkowo duże rozmiary tej 
przestrzeni w stosunku do jaj innych 
gatunków karpiowatych ryb reofil
nych, stwarzają zarodkowi korzyst
ne warunki oddechowe i umożliwia
ją długi czas inkubacji (Kennedy 1969, 
Kupren 2005, KorzeleckaOrkisz i in. 
2006). Barwa ikry wynika z częściowo 
nieprzezroczystej, szarobiałej osłon
ki oraz żółtopomarańczowego żółt
ka (Kennedy 1969). Dojrzałe oocy
ty po zapłodnieniu przyklejają się do 
zanurzonego substratu. Ikra po na
pęcznieniu staje się mało przezroczy
sta, co utrudnia obserwację przebiegu 
embriogenezy (Kennedy 1969, Mills 
1981, Kupren 2008).

Tarliska i przebieg tarła:

Jelec w zależności od szerokości geo
graficznej odbywa tarło od lutego do 
czerwca, przy temperaturze wynoszą
cej powyżej 8 ˚C (Penczak 1967, Ken
nedy 1969, Mills 1980, Mann 1996). 
Przynależność jelca do tej samej eko
logicznej grupy rozrodczej, co jaź 
(ryby litofitofilne) (Kryzhanowskiy 
1949, Balon 1975, 1984), budzi pew
ne wątpliwości. Dawali temu wyraz 
Penczak (1967), Mills (1981a, b) oraz 
Mann (1996), znajdujący ikrę tego 
gatunku wyłącznie na kamieniach 
(najczęściej o średnicy 325 cm), 
omywanych przez silny prąd rzeki, 
wynoszący od 20 do 50 cm/s. Miejsce 

składania ikry, tak jak w przypadku 
klenia, w głównym nurcie oraz nieco 
słabsza kleistość osłonek jaj w porów
naniu z ikrą jazia, wskazuje bardziej 
na litofilną niż fitolitofilną grupę roz
rodczą. Tarło jest jednorazowe i trwa 
kilka dni (Zhukov 1965, Mills 1980). 
Jelec podobnie jak kleń podąża co 
roku na te same tarliska, położone po
wyżej miejsc żerowania (Mann 1974, 
Clough i Ladle 1997, Linfield 1985 za 
Fredrich 2003).

Hybrydy z innymi gatunkami:

Jelec przystępuje do rozrodu wczesną 
wiosną i niewiele gatunków ryb kar
piowatych rozmnaża się w tym sa
mym okresie. Jednak zarówno Hol
cik (1962) jak i Chappaz i in. (1998) 
opisali krzyżówki międzygatunko
we pomiędzy jelcem a ukleją i pło
cią. Nowicki donosił o hybrydzie jel
ca z ukleją z Wisły pod Krakowem, 
a Wałecki wymieniał go dla rzek i je
zior bałtyckich, zaznaczając, że jest 
rzadki (Rolik i Rembiszewski 1987). 
D’Audenton i Spillman (1978) stwier
dzili obecność hybrydów jelca z kle
niem w wodach francuskich. W wo
dach polskich stwierdzono hybrydy 
jelca z jaziem (Penczak i Urbanowicz 
1970, Rolik i Rembiszewski 1987).

Z badań prowadzonych w wa
runkach kontrolowanych wynika, że 
możliwe jest krzyżowanie tego ga
tunku z jaziem i kleniem. Nikolyukin 
(1972) uzyskał na drodze krzyżowa
nia potomstwo jelca z kleniem. Hy
brydy wykazują cechy pośrednie po
między osobnikami rodzicielskimi. 
Różnice rozwojowe występowały już 
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Siedliska jelca, rzeka Gwda (Foto: Daniel Żarski)

Siedlisko jelca, rzeka Pasłęka (Foto: Roman Kujawa)
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Wysypka perłowa na głowie samca jelca (Foto: Roman Kujawa)

Brodawka płciowa u samicy jelca (Foto: Roman Kujawa)
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w trakcie embriogenezy. Hybrydy wy
kluwały się znacznie wcześniej niż ga
tunki rodzicielskie, często jeszcze bez 
pigmentu w oczach, czyli przed zaocz
kowaniem. Krzyżówki jelca z jaziem 
są płodne. 

Rozwój i biologia larw:

Przebieg rozwoju embrionalnego oraz 
morfologia zarodków jelca są bardzo 
zbliżone do rozwoju i wyglądu inne

go gatunku z rodzaju Leuciscus tj. ja
zia Leuciscus idus (L.) (Kupren i in. 
2008a). Niedługo po zapłodnieniu we
wnątrz jaja rozpoczynają się podzia
ły jądra i cytoplazmy zwane bruzd
kowaniem. W wyniku bruzdkowania 
tarczka zarodkowa zostaje podzielona 
na części zwane blastomerami. Pierw
szy podział dzieli tarczkę na połowę. 
Następnie powstają 4, 8, 16 i 32 blasto
mery. Dalsze podziały zwiększają licz
bę komórek, przy czym ich średnica 

Tarlaki jelca. Na dole samica przed i po pozyskaniu ikry (Foto: Daniel Żarski)
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stale maleje. W stadium 128 komórek, 
blastomery jelca przestają być ułożone 
w jednej warstwie. W stałej tempera
turze inkubacji, wynoszącej 12,3 ˚C, 
stadium blastuli następuje po upływie 
14 godzin od zapłodnienia (Kupren 
i in. 2008a).

Z biegiem czasu blastomerów przy
bywa, tworzy się blastula drobnoko
mórkowa, a następnie rozpoczyna się 
proces gastrulacji. Etap ten kończy 
się wraz z całkowitym obrośnięciem 
pęcherzyka żółtkowego (zamknięcie 
blastoporu). Można wówczas łatwo 
odgraniczyć właściwy zarodek od wo
reczka żółtkowego. W temperaturze 
12,3 ̊ C gastrulację można uznać za za
kończoną po 56 godzinach inkubacji. 
Po zakończeniu gastrulacji, w wyniku 
dalszego specjalizowania się komórek 
powstają poszczególne tkanki i narzą
dy przystosowane do spełniania okre
ślonych funkcji w życiu organizmu.

W miarę rozwoju zarodka część 
głowowa zaczyna się coraz bardziej 
zwiększać i uwypuklać nad powierzch

nię woreczka żółtkowego. Pojawia się 
struna grzbietowa oraz pierwsze somi
ty. Embrion otacza pęcherzyk żółtko
wy. Obserwuje się powstawianie kieli
chów ocznych. 

W wyniku pojawiania się kolej
nych somitów, powodujących wydłu
żanie się części ogonowej ciała, nastę
puje przewężenie się żółtka. W tym 
momencie można wyraźnie dostrzec 
pierwsze skurcze ciała. Wraz z bie
giem czasu pojawiają się soczewki 
w kielichach ocznych. W temperatu
rze wody 12,3 ˚C podział pęcherzyka 
żółtkowego rozpoczyna się po około 
98 godzinach inkubacji (Kupren i in. 
2008a). 

W ciągu kolejnych godzin zaro
dek kontynuuje zwiększanie długoś
ci ciała. Po około 108 godzinach in
kubacji (w 12,3 ˚C) można dostrzec 
fałd płetwowy oraz plakodę słuchową. 
Zarodek wykazuje wyraźną aktyw
ność ruchową. W ciągu kolejnych go
dzin, w tęczówce pojawia się pigment 
(w temperaturze 12,3 ˚C po około 

Owocyty jelca przed zapłodnieniem (na lewo) oraz napęczniałe jajo jelca (na prawo)
(Foto: Krzysztof Kupren)
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140 godzinach inkubacji), a w plako
dzie słuchowej otolity. Między okiem, 
a pęcherzykiem słuchowym, tuż przy 
górnej powierzchni pęcherzyka żółt
kowego, dają się zauważyć rytmiczne 
skurcze serca. W pierwotnym krwio
obiegu w części grzbietowej zarodka 
i przez woreczek można zaobserwo
wać krążenie bezbarwnej krwi.

W kolejnych godzinach ciało za
rodka usiłuje się prostować. W tuło
wiu widoczne stają się segmentalne 
naczynia krwionośne, które jeszcze 
nie wniknęły do grzbietowej części 
fałdu płetwowego. Krew ma barwę 
czerwoną, co świadczy o pojawieniu 
się hemoglobiny. Na głowie i worecz
ku żółtkowym pojawiają się pierwsze 
komórki barwnikowe. W stałej tempe
raturze 12,3 ˚C pojawienie się pierw
szych melanoforów na ciele następuje 
po upływie około 280 godzin od za
płodnienia (Kupren i in. 2008a).

W ostatnich godzinach rozwo
ju zarodkowego głowa coraz bardziej 
odstaje od pęcherzyka żółtkowego, 
pojawiają się zawiązki żuchwy i łu
ków skrzelowych. Fałd embrionalny 
otaczający całe ciało, który w później
szym czasie da początek płetwom nie
parzystym, ulega stopniowemu zani
kowi.

Równocześnie zauważa się gru
czoły wyklucia. Ich wydzielina nad
trawia osłonkę jajową, która pękając 
uwalnia ogon ryby. Głowa i część wo
reczka żółtkowego jeszcze przez jakiś 
czas tkwi w osłonce jajowej. Woreczek 
żółtkowy ma postać wydłużonego pę
cherzyka z gruszkowatym uwypukle
niem w części przygłowowej. 

U jelca wyklucie następuje wyraź
nie później w stosunku do innych ryb 
karpiowatych. Larwy podczas wyklu
cia, wykazują bardzo zaawansowany 
poziom rozwoju zarodkowego. W kil
ka godzin po wydostaniu się z osłonek 
jajowych podpływają do powierzchni 
i rozpoczynają napełnianie pęcherza 
pławnego (Kennedy 1969, Kupren i in. 
2008a). W stałej temperaturze wody, 
wynoszącej 12,3 ˚C, po upływie oko
ło 460 godzin od zapłodnienia, więk
szość osobników pływa horyzontalnie 
(Kupren i in. 2008a). Według Milsa 
(1980) rozwój embrionalny jelca trwa 
około 260 stopniodni. Z uwagi na to, 
że jelec odbywa tarło wczesną wiosną, 
przy temperaturze wody wynoszącej 
powyżej 8 ˚C (Mann 1996), rozwija
jąca się ikra tego gatunku wykazuje 
stosunkowo dużą odporność na ni
skie temperatury wody. Z dostępnej 
literatury wynika, że zakres termicz
ny, w którym możliwy jest rozwój em
brionalny tego gatunku jest dosyć sze
roki i wynosi 4,523,0 ˚C (Mills 1980, 
1982, Kupren 2005).

W zależności od temperatury in
kubacji właściwie wykształcone za
rodki jelca mają od 5,78 do 8,60 mm 
długości całkowitej. Największe roz
miary charakteryzują ryby wykluwa
jące się w temperaturze optymalnej, 
wynoszącej dla tego gatunku około 
12 ˚C (Kennedy 1969, Kupren 2005, 
Kupren i in. 2008b). W wyniku dłu
giego okresu przebywania w jaju wy
klute embriony, w stosunku do innych 
ryb karpiowatych, charakteryzują się 
bardzo zaawansowanym stopniem 
rozwoju anatomicznego i morfolo
gicznego.
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Blastula drobnokomórkowa u jelca (Foto: Roman Kujawa)

Faza 8 blastomerów w rozwoju embrionalnym jelca (Foto: Roman Kujawa)
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Faza 16 blastomerów w rozwoju embrionalnym jelca (Foto: Roman Kujawa)

Faza zamknięcia blastoporu w rozwoju embrionalnym jelca (Foto: Krzysztof Kupren)
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Pojawienie się kielichów ocznych w rozwoju embrionalnym jelca (Foto: Krzysztof Ku
pren)

Embriony jelca w fazie zaawansowanej organogenezy pozbawione osłon jajowych (Foto: 
Roman Kujawa)
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Embriony jelca z pigmentacją w oczach (Foto: Roman Kujawa)

Larwa jelca w chwilę po wykluciu (Foto: Roman Kujawa)
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Jednodniowe larwy jelca (Foto: Roman Kujawa)

Czterodniowe larwy jelca (Foto Roman Kujawa)
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Dziewięciodniowe żerujace larwy jelca (Foto: Roman Kujawa)

Trzytygodniowa larwa jelca (Foto: Roman Kujawa)

Czterotygodniowy osobnik jelca (Foto: Roman Kujawa)
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W kilka godzin po opuszczeniu 
osłonek jajowych larwy rozpoczynają 
próby napełnienia pęcherza pławnego 
(Kennedy 1969, Koblitskaya 1981, Ku
pren i in. 2008a).

Po wykluciu ryby spływają z prą
dem w spokojniejsze miejsca o głębo
kości 2050 cm, z dobrze rozwiniętą ro
ślinnością (Copp 1992), gdzie szybkość 
nurtu spada poniżej 2 m/s (Mills 1991). 
Obserwacje przeprowadzone w natu
rze (Popova i Legkiy 1993), wskazują 
że larwy jelca rozpoczynają opuszczać 
tarliska w nocy i ich rozprzestrzenianie 
ma charakter intensywnego, zsynchro
nizowanego oraz długodystansowego 
dryfowania z prądem rzeki. Warun
kiem rozpoczęcia pobierania pokar
mu zewnętrznego przez rozwijające się 
larwy jest wzrost temperatury wody 
powyżej 10 ˚C (Kupren i in. 2008). 
W temperaturze wynoszącej 12,3 ˚C 
odżywianie egzogenne u połowy pod
chowywanych osobników można za
obserwować po upływie 34 dni od 
wyklucia. Młode jelce mają wówczas 
około 8,6 mm długości całkowitej.

Po upływie kolejnych 24 godzin 
u ryb obserwuje się całkowitą re
sorpcję woreczka żółtkowego (Ku
pren 2005). W następnych dniach wy
kształcają się i doskonalą pozostałe 
organy i części ciała. Przednia część 
pęcherza pławnego zostaje wypełnio
na powietrzem przy długości całkowi
tej 1213 mm (Kennedy 1969). W za
leżności od warunków środowiska 
larwy odżywiają się zróżnicowanym 
pokarmem (Mills i in. 1985).

W stałej temperaturze wody, wy
noszącej 25,0 ˚C, etap rozwoju lar

walnego (zanik fałdu płetwowego) zo
staje zakończony po upływie około 21 
dni. W temperaturze 12 ˚C proces ten 
trwa 5556 dni. Ryby osiągają wów
czas około 21 mm długości całkowi
tej oraz masę 81 mg (Kennedy 1969, 
Kujawa 2004).

Rozród w warunkach 
sztucznych

W dotychczasowej praktyce rybac
kiej jelec był bardzo rzadko obiektem 
sztucznego rozrodu. Jako ryba o mini
malnej wartości użytkowej (małocen
na) oraz pospolita w wielu zbiornikach, 
traktowany był jako składnik ichtio
fauny, którym nie warto się zajmować. 
Stosunek do tej ryby uległ radykalnej 
zmianie wraz z rozwojem w wielu kra
jach programów restytucji naturalnej 
ichtiofauny, zdegradowanej lub zagro
żonej w wyniku drastycznych zmian 
środowiska. Próby sztucznego rozrodu 
jelca oraz podchowu jego potomstwa 
podejmowano między innymi w An
glii (Mills 1980), w Niemczech (Kame
rad i Wuestemann 1994), oraz w Cze
chach (Lepicova i in. 2002). Wzrost 
zainteresowania tym gatunkiem w eu
ropejskiej akwakulturze zachowawczej 
nastąpił w ostatniej dekadzie ubiegłego 
wieku (Kujawa i in. 1998, 2000, 2001a, 
2006, Targońska i in. 2003, Kucharczyk 
i in. 2008b). Podjęto również pierw
sze próby nad rozrodem pozasezono
wym tego gatunku (Kupren i in. 2003), 
a także nad zastosowaniem inżynierii 
genomowej w rozrodzie sztucznym jel
ca (Kucharczyk 2002, Kucharczyk i in. 
2008a), oraz badania nad jego nasie
niem (Kowalski i in. 2006, Targońska 
i in. 2007).

Larwikultura.indd   411 2009-09-02   14:59:21



412

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Pozyskiwanie tarlaków:

Tarlaki jelca pozyskiwane są najczę
ściej z wód płynących (Kupren i in. 
2003, TargońskaDietrich i in. 2003). 
Zdecydowanie rzadziej pochodzą 
z hodowli (Kujawa i in. 2006). Pozy
skiwanie ryb z rzek lub z jezior odby
wa się najczęściej w okresie zimowym 
lub wczesnowiosennym. Z jezior tar
laki jelca są poławiane najczęściej przy 
pomocy sprzętu ciągnionego (niewód, 
przywłoka). W rzekach reprodukto
ry jelca są pozyskiwane przy użyciu 
elektropołowów lub sprzętu pułapko
wego. Niewielkie rozmiary i stosun
kowo duża podatność na uszkodzenie 
powoduje, że tarlaki złowione w na
rzędzia stawne oplątujące (np. w won
tony) nie nadają się do użycia w kon
trolowanym rozrodzie.

Po pozyskaniu tarlaki jelca najczę
ściej przetrzymywane są w basenach, 
wyposażonych w możliwość regulacji 
warunków środowiskowych (Kuja
wa i in. 1999). Odpowiednie sterowa
nie temperaturą wody i fotoperiodem 
pozwala na przeprowadzenie rozro
du zarówno w trakcie trwania sezo
nu rozrodczego (TargońskaDietrich 
i in. 2003), jak i poza nim (Kupren 
i in. 2003).

Stymulacja hormonalna:

Pozyskanie gamet od samic jelca, po
chodzących ze środowiska natural
nego, bez zastosowania stymulacji 
hormonalnej nie jest możliwe. W od
różnieniu od innych karpiowatych 
ryb reofilnych, szczególnie jazia, gdzie 
początkowo dojrzewanie gamet oraz 
owulację i spermiację wywoływano 

przy użyciu homogenatu z przysadek 
mózgowych (CPH), najczęściej karpia 
(Cieśla 1998, Kucharczyk i in. 1998, 
Kucharczyk 2002), w przypadku jel
ca rozpoczęto jednoczesne testowa
nie kilku środków hormonalnych (Ta
bela 1) (Kucharczyk 2002, Kupren i in. 
2003, TargońskaDietrich i in. 2003). 
Nie wszystkie testowane środki hor
monalne okazały się skuteczne pod
czas rozrodu karpiowatych ryb re
ofilnych, czego przykładem może być 
hCG (ludzka gonadotropina kosmów
kowa) (Kucharczyk 2002, Targońska
Dietrich i in. 2003), która okazała się 
skuteczna między innymi przy roz
rodzie ryb karpiowatych porcyjne
go tarła, takich jak wzdręga (Kuchar
czyk i in. 1997) czy karaś (Krejszeff 
i in. 2008b). Dopiero połączenie hCG 
z CPH pozwoliło na osiągnięcie zado
walających rezultatów (Kucharczyk 
2002, Kupren i in. 2003, Targońska
Dietrich i in. 2003). Pierwsze próby 
zastosowania analogu gonadoliberyny 
(GnRH) (ssaczego wraz z antagonistą 
dopaminy metaklopramidem: Ovope
lu (Horvath i in. 1997) u karpiowatych 
ryb reofilnych zostało przeprowadzo
ne w 1997 roku.

Środki hormonalne, w zależno
ści od ich rodzaju, są rozpuszczane 
(hCG), lub rozcierane (Ovopel, CPH) 
w płynie fizjologicznym. Tak przygo
towany roztwór lub zawiesinę wstrzy
kuje się tarlakom. Iniekcje środków 
hormonalnych są dokonywane do
otrzewnowo (najczęściej) lub domię
śniowo.

W przypadku ryb o niewielkich 
rozmiarach, a do takich należy jelec, 
najczęściej środki hormonalne wpro
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Tarlaki jelca przetrzymywane przed tarłem w basenie. Na dole ikra złożona przez samice 
na dnie basenu (Foto: Daniel Żarski)
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Tarlaki jelca w poddane anestezji (Foto: Roman Kujawa, powyżej; Daniel Żarski, 
poniżej)
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wadzane są do wnętrza jamy ciała 
u nasady jednej z płetw brzusznych. 
Podczas wszelkich manipulacji, ta
kich jak sprawdzanie stopnia dojrza
łości gonad, ważenie ryb, wykony
wanie iniekcji czy pobieranie gamet, 
ryby powinny być w stanie aneste
zji. W przypadku jelca, podobnie jak 
i innych karpiowatych ryb reofilnych, 
tarlaki usypia się w roztworze 2fe
noksyetanolu (Kucharczyk 2002, Ku
pren i in. 2003, TargońskaDietrich 
i in. 2003). Stosowana dawka wynosi 
0,30,5 cm3/dm3.

Wyniki badań, dotyczących wpły
wu stymulacji hormonalnej na efekty 
rozrodu samców jelca, przedstawiono 
w Tabeli 2. Podawanie środków hor
monalnych jest niezbędne, szczegól
nie podczas przeprowadzania tarła 
pozasezonowego, gdyż zwiększa ilość 
wydzielanego nasienia (jego objętość), 
a plemniki w nim zawarte mają wyż
szą ruchliwość (Kucharczyk 2002, 
Kupren i in. 2003,TargońskaDietrich 
i in. 2003). Stwierdzono też, że sam
ce rozmnażane poza sezonem wy
kazywały się często bardzo krótkim 
okresem spermacji, który mimo za
stosowania stymulacji warunkami 
środowiskowymi oraz środkami hor
monalnymi wynosi niekiedy tylko od 
3 do 5 dni (Kujawa i in. 2006). Jest to 
związane z cyklem rozrodczym dzi
kich populacji, u których końcowy 
etap dojrzałości jąder jest najprawdo
podobniej ściśle związany z porą roku 
i dynamiką warunków środowisko
wych. Badania ruchu plemników jelca 
i jazia, prowadzone przez Kowalskie
go i in. (2006), wykazały znaczne róż
nice w całkowitym czasie ruchu plem

ników, który dla jazia wynosił 3 min, 
a dla jelca był o połowę krótszy. Śred
nia prędkość początkowa plemników 
jazia oscylowała wokół 6070 µm/s, 
podczas gdy u jelca wynosiła niewiele 
ponad 40 µm/s. Koncentracji plemni
ków w nasieniu jelca nie określano.

Nieco odmiennie środki hormo
nalne wpływają na dojrzewanie gamet 
u samic jelca pozyskanych ze środo
wiska naturalnego (Tabela 3). Stymu
lacja wyłącznie warunkami środo
wiskowymi jak dotąd nie przyniosła 
efektów i od ryb z grup kontrolnych, 
którym nie podawano środków hor
monalnych, nie uzyskano oocytów. 
Również od ryb stymulowanych tyl
ko HCG nie pozyskano ikry (Kuchar
czyk 2002, Kupren i in. 2003, Targoń
skaDietrich i in. 2003). Zadawalające 
wyniki, rozumiane jako wysoki odse
tek owulujących samic, oraz wysoka 
przeżywalność embrionów, uzyskano 
przy stymulowaniu samic jelca ana
logami GnRH w połączeniu z inhibi
torami dopaminy (Kucharczyk 2002, 
Kupren i in. 2003, TargońskaDietrich 
i in. 2003). Jamróz i in. (2008b) wy
kazali, że połączenie dwóch różnych 
środków zawierających różne analogi 
GnRH i różne blokery antydopamino
we (iniekcja wstępna: Ovopel, iniek
cja wywołująca Ovaprim) przyniosło 
bardzo dobre rezultaty. Uzyskano naj
wyższy odsetek owulacji i najlepszą 
jakość gamet. 

Zostało to potwierdzone w bada
niach przeprowadzonych także na 
jelcu (Żarski i in., dane niepubliko
wane), kleniu (Krejszeff i in., dane 
niepublikowane) i boleniu (Targońska 
i in., dane niepublikowane). Uzyska
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nie bardzo dobrych, a zarazem powta
rzalnych wyników przy zastosowaniu 
analogów GnRH w połączeniu z in
hibitorami dopaminy (Ovopel, Ova
prim) spowodowało stopniowe wy
cofywanie się z użycia homogenatu 
z przysadek mózgowych w rozrodzie 
karpiowatych ryb reofilnych. 

Negatywnym efektem przeprowa
dzania rozrodu w warunkach kontro
lowanych jest śmiertelność tarlaków. 
Może ona wynikać z wielu powo
dów, związanych zarówno ze stresem 
ryb, manipulacjami, oddziaływa
niem środków hormonalnych, czy też 
uszkodzeń powstałych przed przy
wiezieniem ryb do wylęgarni (Kujawa 
i in. 2001, 2006). 

Podczas przeprowadzania rozrodu 
jazia w warunkach kontrolowanych 
największą śmiertelność, dochodząca 
do 50 % obsady tarlaków, odnotowa
no po zastosowaniu Ovopelu (Kuchar
czyk 2002, Kupren i in. 2003, Targoń
skaDietrich i in. 2003). Śmiertelność 
reproduktorów w sezonie była niższa, 
niż podczas przeprowadzania rozro
du poza sezonem. Należy nadmienić, 
że tarlaki były przetrzymywane jesz
cze dwa tygodnie po tarle, a opisana 

śmiertelność dotyczy całego okresu 
przetrzymywania ryb w wylęgarni. 

W trakcie przeprowadzania rozro
du jelca w warunkach kontrolowanych 
zaobserwowano agresywne zachowa
nie niektórych samców, skierowane 
głównie w stronę samic. W wyniku 
wielokrotnych uderzeń głową w pod
brzusze ryb płci przeciwnej u samic 
powstawały przekrwienia (Kuchar
czyk i in. 2008, Targońska w przygo
towaniu). Zadane przez samce obraże
nia powodowały śmierć samic.

Pozyskiwanie gamet:

Jelec jest niewielką rybą karpiowatą, 
co powoduje dość specyficzne pozy
skiwanie gamet. Ponieważ samce jel
ca produkują niewielkie ilości nasie
nia, najpierw gamety pozyskuje się od 
samic. Rybom uśpionym wcześniej 
w roztworze anestetyku należy wy
trzeć z wody powłoki ciała, szczegól
nie płetwę odbytową i brzuch. Następ
nie w wyniku delikatnego masowania 
powłok brzusznych ikra jest wyciska
na do suchego naczynia, np. do pla
stikowej miski. Masa pozyskanej ikry 
stanowi od 10 do 15 % masy ciała sa

Tabela 1. Środki hormonalne podawane samicom jelca podczas przeprowadzania rozro
du w warunkach kontrolowanych (1 – Kucharczyk 2002, 2 – Kupren i in. 2003, 3 – Tar
gońskaDietrich i in. 2003, * – rozród pozasezonowy)

I iniekcja II iniekcja Czas [h] Autor
0,4 mg CPH 3,6 mg CPH 24 1,3
0,1 granulki Ovopelu 1 granulka Ovopelu 24 1,3
 1000 IU hCG  1,3
1000 IU hCG, 0,4 mg CPE 3,6 mg CPE 24 1,2*
0,1 granulki Ovopelu 1 granulka Ovopelu 24 1,2*
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micy. Następnie pozyskuje się nasie
nie. Może być ono wyciskane bez
pośrednio na ikrę lub pobierane do 
strzykawek.

Zapłodnienie i inkubacja ikry:

Dla zwiększenia efektywności rozro
du, prowadzonego w warunkach kon
trolowanych, ikrę jelca podobnie jak 
i innych gatunków z grupy karpiowa
tych reofilnych zapładnia się metodą 
„na sucho”. Pozyskaną ikrę zaplemnia 
się w miarę możliwości mleczem po
chodzącym od kilku samców (Kujawa 
2004, Kujawa i in. 2006). Następnie 
należy dolać wodę (najlepiej z basenu, 
w którym owulowały samice) i całość 
dokładnie wymieszać. Dodanie więk
szej ilości nasienia, w związku z krót
kim okresem poruszania się plem
ników (trwającym około 1,5 min wg 
Kowalskiego i in. 2006) oraz szybko 
zamykającym się mikropyle, zwiększa 

prawdopodobieństwo zapłodnienia. 
Podobnie jak ma to miejsce w przy
padku innych karpiowatych reofil
nych, przed obsadzeniem ikry na apa
raty inkubacyjne należy pozbawić ją 
kleistości. Najlepsze efekty (przeży
walność > 50 %) uzyskuje się stosując 
klasyczną metodę Woynarovicha lub 
zawiesinę talku (Kucharczyk 2002, 
Kujawa 2004, Kupren i in. 2005, Ku
jawa i in 2006). Inkubację pozbawio
nych kleistości jaj prowadzi się naj
częściej w aparatach o pionowym 
przepływie wody (np. w słojach Weis
sa) (Kujawa i in. 2006). 

Inkubacja ikry jelca w zależności 
od temperatury trwa od 3,2 do 43 dni. 
W temperaturze optymalnej, wyno
szącej 12,3 ˚C, wyklucie następuje po 
upływie około 19 dni od zapłodnienia 
(Kupren 2008). W minimalnie chłod
niejszej wodzie (12,0 ˚C), opuszczenie 
osłonek jajowych przez zarodki nastę

Tabela 2. Wyniki zastosowania środków hormonalnych podczas rozrodu samców jelca 
w warunkach kontrolowanych (1 – Kucharczyk 2002, 2 – Kupren i in. 2003, 3 – Targoń
skaDietrich i in. 2003, * – rozród pozasezonowy)

Hormon
Dawka całkowita 

na 1 kg masy 
ciała

Spermiacja  
[%]

Objętość  
nasienia  

[ml/kg masy ciała]

Ruchliwość  
[%] Autor

Brak  100 0,6 6065 1,3

CPH 2,0 mg 100 0,7 7075 1,3

Ovopel 0,5 granulki 100 0,7 70 1,3

hCG 1000 IU 100 0,6 6570 1,3

Brak  100 0,2 5055 1,2*

CPH 2,0 mg 100 0,3 6570 1,2*

Ovopel 0,5 granulki 100 0,3 6570 1,2*

Larwikultura.indd   417 2009-09-02   14:59:23



418

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

puje nieco później, bo po 2023 dniach 
od zapłodnienia (Kennedy 1969). Naj
większa przeżywalność ikry w warun
kach kontrolowanych (> 50 %) obser
wowana jest zwykle w temperaturach 
między 9,5, a 15,7 ˚C (Mills 1980, Ku
pren 2005). Inkubacja w temperatu
rze wody 23,0 ˚C charakteryzuje się 
niską przeżywalnością embrionów (< 
14 %) oraz podwyższonym poziomem 
deformacji rozwojowych u wyklu
tych osobników (Kupren 2005). We
dług Herziga i Winklera (1985), opty
malnym przedziałem termicznym dla 

inkubacji zapłodnionej ikry jelca jest 
zakres 615 ˚C. Według Kucharczyka 
i in. (2002), za optymalne temperatury 
można przyjąć przedział 712 ˚C. Au
torzy ci stwierdzili, że najwięcej osob
ników zdeformowanych powsta
je podczas inkubacji w temperaturach 
określonych jako subletalne (4 i 17 ˚C) 
oraz w zbliżonej do subletalnej tempe
raturze 14 ̊ C. Okazało się także, że ikra 
pochodząca od rzecznej populacji jelca 
znosi znacznie gorzej inkubację w tem
peraturach wyższych, aniżeli ikra po
chodząca od populacji jeziorowej.

Tabela 3. Wyniki rozrodu samic jelca w warunkach kontrolowanych (1 – Kucharczyk 
2002, 2 – Kupren i in. 2003, 3 – TargońskaDietrich i in. 2003, * – rozród pozasezonowy)

Hormon Dawka całkowita 
na 1kg masy ciała)

Odsetek 
owulacji  

[%]

Czas 
latencji  

[h]

Przeżywalność 
embrionów 
do stadium 

zaoczkowania [%]

Autor

CPH 4,0 mg 100 3032 > 94,0 1,2

Ovopel 1,1 granulki 100 3236 > 94,0 1,2

hCG+CPH 1000 IU + 4,0 mg 100 3033 >75,0 1,3*

Ovopel 1,1 granulki 100 3640 >75,0 1,3*

Samica jelca z uszkodzeniami ciała, zadanymi przez agresywnego samca (Foto: Dariusz 
Kucharczyk)
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Równie ważnym jak temperatura 
czynnikiem, wpływającym na rozwój 
inkubowanej ikry jest ilość rozpusz
czonego tlenu. Obniżenie ilości tle
nu w początkowym okresie może do
prowadzić do obumarcia ikry. Jest to 
uzależnione od czasu, przez jaki ikra 
znajdowała się w wodzie o niewielkiej 
zawartości tlenu. Natomiast obniże
nie ilości tlenu pod koniec okresu in
kubacji prowadzi do przedwczesne
go wykluwania się, nie w pełni jeszcze 
rozwiniętego, zarodka.

W związku z tym, że wykluwanie 
zarodków jelca inkubowanych w sło
jach Weissa może trwać nawet do kil
kunastu godzin, a martwe jaja i osłon
ki w znaczący sposób zanieczyszczają 
wodę, zaleca się, aby pod koniec inku
bacji przenieść całą zawartość słoja do 
misek lub na siatkę zawieszoną w ba
senie. Aby ograniczyć pracochłonność 
podczas wyklucia, proces ten można 
przeprowadzić w pływających sadzy
kach (Kujawa i in. 2001).

Metody podchowu larw:

W momencie rozpoczęcia aktywnego 
pływania larwy jelca mogą być prze
noszone do zbiorników podchowo
wych. Larwy jelca, podobnie jak i in
nych karpiowatych ryb reofilnych, 
mają stosunkowo duży woreczek żółt
kowy, mogą więc dość długo wytrzy
mać bez pokarmu i nie wpływa to na 
przeżywalność larw. Według Kuja
wy (2004), czas ten jest ściśle skore
lowany z temperaturą wody i wyno
si od 11 dni w temperaturze 15 ˚C do 
7 dni w temperaturze 25 ˚C. Dłuższe 
głodzenie ryb powoduje wystąpienie 
śmiertelności.

Temperatura wody podczas pod
chowu jelca powinna oscylować 
w granicach 2325 ˚C (Kujawa 2004, 
Wolnicki 2005). Zagęszczenie larw 
w trakcie przeprowadzonych pod
chowów wynosiło najczęściej 25
75 szt/dm3. Ryby podchowywane 
w najniższym z testowanych zagęsz
czeń rosły najszybciej. Jak jednak 
wykazują dane, uzyskane w 2008 
roku, przy podchowie ryb w opty
malnych warunkach (25 °C, O2 > 5 
ppm), zagęszczenie larw w zakre
sie 150400 szt/dm3 w trakcie pod
chowu nie wpływa negatywnie ani 
na tempo wzrostu, ani też na prze
żywalność, gdyż nie stwierdzono 
różnic pomiędzy rybami z takich 
zagęszczeń (Kupren, dane niepu
blikowane). Ryby trzymane w rzad
szych obsadach były większe i miały 
wyższą masę ciała.

Podejmowane były próby pod
chowu larw jelca na paszach sztucz
nych (Kujawa i in. 1998, 2000, Lepi
cova i in. 2002), jednak larwy, jako 
pierwszy pokarm w warunkach kon
trolowanych powinny mieć podawa
ny żywy pokarm (Kujawa 2004, Wol
nicki 2005, Kwiatkowski i in. 2008). 
Znakomicie tę rolę spełniają naupliu
sy solowca. Z badań przeprowadzo
nych przez Kujawę (2004) wynika, że 
okres podawania żywego pokarmu 
powinien wynosić 12 dni. Przy zbyt 
wczesnej zmianie pokarmu na po
karm granulowany (startery pstrągo
we lub karpiowe) wyraźnie wzrastała 
śmiertelność.

Co ciekawe, wyższą przeżywal
ność odnotowano, gdy jelce były 
karmione paszą pstrągową. Nieco 
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Stymulacja hormonalna samicy jelca (Foto: Dariusz Kucharczyk)

Pozyskiwanie ikry od samicy jelca (Foto: Roman Kujawa)
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Inkubacja ikry oraz wykluwanie się larw jelca w aparatach Weissa (Foto: Daniel Żarski)

Ikra oraz wykluwające się larwy jelca w komorze z siatki (Foto: Dariusz Kucharczyk) 
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Larwy jelca podchowywane w warunkach kontrolowanych (Foto: Daniel Żarski)

Larwikultura.indd   422 2009-09-02   14:59:27



423

4. Larwikultura karpiowatych ryb reofilnych

inny wariant karmienia zapropono
wał Kwiatkowski i in. (2008). W tym 
przypadku larwy jelca podzielono na 
dwie grupy. Grupie kontrolnej po
dawano przez cały czas stadia na
uplialne solowca, podczas gdy ryby 
z grupy doświadczalnej otrzymywa
ły solowca przez pierwsze 7 dni do
świadczenia, przez następne siedem 
dni pokarm mieszany (solowca i pa
szę startową) a przez ostatnie siedem 
dni tylko paszę.

Największe różnice w długości 
podchowywanych larw wystąpiły po 
14 dniach podchowu, podczas gdy na 
koniec eksperymentu nie były one już 
istotne statystycznie. Większe różni
ce zanotowano w przypadku śmiertel
ności, gdzie w grupie doświadczalnej 
była ona wyższa.

Metody wychowu narybku:

Brak jest doniesień na temat wyko
rzystania stawów do wychowu na
rybku jelca. Stadia juwenalne jel
ca były hodowane w warunkach 
kontrolowanych między innymi 
przez Kucharczyka (2002) i Kujawę 
i in. (2006). Ryby takie rosły szyb
ciej niż w środowisku naturalnym 
i już w wieku 1+ osiągały dojrzałość 
płciową (Kujawa i in. 2006). Badania 
prowadzone przez Żarskiego (dane 
niepublikowane) wskazują, że jelce 
w warunkach kontrolowanych rosną 
wolniej niż jaź czy kleń. Ryby jednak 
bardzo szybko przyzwyczajają się do 
warunków niewoli i bardzo chętnie 
pobierają każdy oferowany im po
karm. Najchętniej jednak odżywiają 
się larwami ochotkowatych.
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Narybek jelca podchowany w warunkach kontrolowanych (Foto: Daniel Żarski)
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Problemy zdrowotne podczas 
podchowu larw i narybku:

Produkcja materiału zarybienio
wego jelca dotychczas odbywała się 
wyłącznie w warunkach kontrolo
wanych (Kujawa 2004, Kwiatkow
ski i in. 2008). Problemy zdrowot
ne, których wynikiem jest obniżenie 
wzrostu ryb i spadek ich przeżywal
ności, podobnie jak w przypadku in
nych gatunków, mogą być wynikiem 
kilku czynników: abiotycznych (po
ziom tlenu, związków szkodliwych 
i trujących, w tym azotowych) (Ran
dall i Tsui 2002), żywienia (pokarm 
naturalny i komponowany) (Wolnic

ki i in. 2006) i czynników patogen
nych. Badania przeprowadzone przez 
Kujawę (2004) oraz Kwiatkowskie
go i in. (2008), wykazały, że larwy jel
ca powinny przez okres pierwszych 
10 dni otrzymywać pokarm natural
ny, podobnie jak i większości innych 
karpiowatych ryb reofilnych (Kujawa 
2004, Wolnicki 2005). Wcześniejsze 
podanie pokarmów granulowanych 
wpływa na obniżenie tempa wzrostu, 
kondycję oraz przeżywalność obsady. 
Wiąże się to między innymi z niewy
starczającym składem pasz kompo
nowanych, co skutkuje widocznymi 
u larw wadami rozwojowymi (Wol
nicki i in. 2006). 

Podchowany narybek jelca w akwarium (Foto: Daniel Żarski)

Larwikultura.indd   425 2009-09-02   14:59:30



426

Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych

Narybek jesienny jelca z hodowli w obiegu recyrkulacyjnym (Foto: Daniel Żarski)

Zdeformowane embriony jelca podczas inkubacji ikry w temperaturze 23 ˚C (Foto: 
Krzysztof Kupren)
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Narybek jelca przygotowany do transportu (Foto: Daniel Żarski)
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Transport i zarybianie:

Materiał zarybieniowy jelca, począw
szy od tarlaków poprzez wylęg i na
rybek powinien być transportowany 
w wodzie, w workach foliowych z tle
nem. Szczegółowy opis wyliczania 
obsad ryb do tego typu transportu 
przedstawiono w Rozdziale 5.5. Wor
ki foliowe z rybami przewozi się sa
mochodami. Przed przystąpieniem 
do wprowadzania ryb do wód otwar
tych należy umieścić worki z rybami 
w wodzie w celu doprowadzenia do 
wyrównania temperatur. Po zrówna
niu temperatur worek jest otwiera

ny i trochę wody rzecznej jest wpro
wadzane do worka. Następnie ryby są 
wypuszczane do środowiska natural
nego. 

Do wód Polski wprowadzane są 
inne gatunki karpiowatych ryb reofil
nych, takie jak jaź, boleń, kleń, świn
ka, brzana czy certa (Wojda i in. 2000, 
Wojda 2004, Mickiewicz i in. 2007, 
Turkowski i in. 2008). Materiał za
rybieniowy jelca produkowany jest 
rzadko, a wpływ na to mają, między 
innymi powszechny osąd, że jest to 
ryba powszechnie występująca i bar
dzo trudne pozyskanie tarlaków. 
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Opłacalność wychowu narybku 
letniego karpiowatych ryb 
reofilnych – analiza progu 
rentowności

Ocenę opłacalności produkcji mate
riału zarybieniowego karpiowatych 
ryb reofilnych oraz jej uwarunkowań 
przedstawiono na przykładzie wycho
wu narybku letniego bolenia (Aspius 
aspius L.), jazia (Leuciscus idus L.) i jel
ca (Leuciscus leuciscus L.) w systemie 
12 akwariów, o łącznej pojemności 
600 dm3 (Turkowski i in. 2008a). Rów
noległy podchów wymienionych ga
tunków ryb prowadzony był w okresie 
3 tygodni, w warunkach półzamknię
tego obiegu wody i kontroli podstawo
wych parametrów podchowu, takich 
jak temperatura wody, długość dnia 
świetlnego, zawartość tlenu rozpusz
czonego w wodzie oraz ilość związ
ków azotowych. W podchowie każde
go gatunku stosowano dwa warianty 
żywieniowe (Tab. 1).

Połowa obsady ryb karmiona była 
wyłącznie pokarmem naturalnym – 
naupliusami solowca (Artemia sp.). 
Druga połowa obsady przez pierw
szy tydzień otrzymywała pokarm na
turalny (Artemię), natomiast w dru
gim tygodniu ryby karmiono Artemią 
z dodatkiem paszy Perla (ilość Arte
mii nie przekraczała 50 % dawki sto
sowanej w grupie żywionej wyłącznie 
pokarmem naturalnym), a w trzecim, 
ostatnim tygodniu zadawana była wy
łącznie pasza Perla.

W badaniu warunków opłacal
ności podchowu zastosowano anali
zę progu rentowności, zwaną też ana
lizą punktu przełamania lub punktu 
zwrotnego (BEP – ang. Break Even Po-
int) (Turkowski 1995, Pastusiak 2003, 
Baum 2006). Polega ona na wyliczeniu 
parametrów progowych podchowu: 
progu rentowności, cen minimalnych 
i planowanych, granicznego poziomu 
przeciętnych kosztów zmiennych oraz 
finansowych stref bezpieczeństwa, 
których spełnienie gwarantuje uzy
skanie rentowności podchowu wylę
gu karpiowatych ryb reofilnych jako 
przedsięwzięcia komercyjnego. Ana
lizę otwiera ocena kosztów stałych 
i zmiennych podchowu.

Koszty podchowu

W kalkulacji kosztów zastosowano 
zasadę rzeczywistego kosztu wytwo
rzenia (Sawicki 2001), tj. uwzględ
niono wyłącznie koszty bezpośrednie 
wychowu wylęgu (Tab. 2 i 3). W kal
kulacji pominięte zostały koszty po
średnie, których poziom nie zależał 
zarówno od podjęcia, jak i skali ana
lizowanego przedsięwzięcia, takie jak 
koszty administracyjne, amortyzacji 
budynku wylęgarni i inne o charakte
rze stałych opłat. We wszystkich obli
czeniach przyjęto poziom cen i kosz
tów z lipca 2008 roku.

Koszty zmienne, których poziom 
zależał od wielkości obsady i czasu 
wychowu, stanowiły ponad 97 % ogó
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Tabela 1. Przeżywalność oraz początkowa i końcowa długość i masa podchowywanego 
wylęgu (wg Turkowskiego i in. 2008a)

parametr
Boleń Jaź Jelec

Artemia Artemia 
+ pasza Artemia Artemia 

+ pasza Artemia Artemia  
+ pasza

Obsada (szt.) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Przeżywalność 
(%) 72 66 79 72 75 70

Długość 
początkowa 
larw (mm)

9,5±0,4 9,5±0,5 8,1±0,24 8,1±0,2 9,1± 0,4 9,1± 0,4

Masa 
początkowa 
larw (mg)

3,2±0,2 3,2±0,2 1,6±0,2 1,6±0,3 3,0+0,4 3,0+0,5

Długość końcowa 
larw (mm) 23,5±1,5 22,7±1,7 17,9±1,6 18,9±1,3 17,9±1,6 15,6±1,9

Masa końcowa 
larw (mg) 88,4±17,3 74,2±21,7 35,7±1,9 48,2± 2,1 49,1±1,9 49,6±3,3

Larwy jazia z przewodami pokarmowymi wypełnionymi cystami Artemii (Foto: Ro
man Kujawa)
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łu kosztów bezpośrednich w każdym 
wariancie wychowu. Pozostałe, nieca
łe 3 % kosztów stanowiły koszty sta
łe, na które złożyły się koszty amor
tyzacji sprzętu oraz koszty kapitałowe 
(Tab. 2 i 3).

Niezależnie od wariantu żywienio
wego najwyższym poziomem kosztów 
zmiennych i jednocześnie kosztów 
ogółem (biorąc pod uwagę niewiel
ki udział kosztów stałych), charakte
ryzował się podchów wylęgu bolenia, 
następnie jazia i jelca (Tab. 2 i 3). O tej 
kolejności zadecydował koszt zakupu 
wylęgu, który w przypadku bolenia 
był, przy tej samej obsadzie, o ponad 
27 % i 45 % wyższy niż w przypad
ku jazia i jelca. Materiał obsadowy 
stanowił dominujący składnik kosz
tów w każdym wariancie podcho
wu. Największy był w wariantach ży
wieniowych z dodatkiem paszy, gdzie 
dla bolenia, jazia i jelca wynosił od
powiednio 64,3 %, 56,8 % i 49,6 % 
(Tab. 3). Nieco niższy był w wariancie 
bez dodatku paszy, gdzie wynosił od
powiednio: 60,2 %, 52,4 % oraz 45,2 % 
kosztów ogółem podchowu (Tab. 2). 
W przedstawianych kalkulacjach ceny 
materiału zarybieniowego przyjęto wg 
„Cennika materiału zarybieniowego 
w RZGW Gdańsk na rok 2008”.

Dodatek paszy obniżył koszty ży
wienia nieomal o połowę (z 49,05 zł do 
25,72 zł). I tak, jeśli w wariancie bez 
dodatku paszy żywienie stanowiło 
drugi, co do wielkości składnik kosz
tów zmiennych z udziałem dla bole
nia, jazia i jelca odpowiednio 13,4 %, 
16,1 % i 18,5 % (Tab. 2), to w wariancie 
z dodatkiem paszy udział ten wyno
sił odpowiednio już tylko 7,5 %, 9,1 % 

i 10,6 % (Tab. 3). W kalkulacji kosztów 
Artemii dolary amerykańskie zostały 
przeliczone na złote wg relacji 1 USD 
= 2,0276 zł z 16 lipca 2008 roku.

W wariancie z dodatkiem su
chej paszy udział kosztów roboci
zny w kosztach zmiennych podcho
wu był większy od udziału żywienia 
i wynosił odpowiednio 13,9 %, 16,9 % 
i 19,7 % (Tab. 3). Ceny oraz stawkę 
wynagrodzenia z tytułu robocizny 
w obu wariantach podchowu przyję
to wg poziomu wynagrodzenia z lip
ca 2008 roku.

Koszty energii elektrycznej były 
względnie niskie i w żadnym warian
cie podchowu nie przekraczały 8 % 
ogółu poniesionych kosztów zmien
nych (Tab. 2 i 3). Podobny poziom ce
chował pozostałe składniki kosztów 
zmiennych – zużycia wody, opłaty za 
ścieki oraz zużycia środków chemicz
nych, czystości i innych.

Koszty amortyzacji wyliczono przy 
uwzględnieniu przewidywanego cza
su eksploatacji sprzętu, podobnie jak 
w przypadku innych opracowań eko
nomicznych z obszaru akwakultury 
(Samonte i in. 1993, BombeoTuburan 
i in. 2001, Gomes i in. 2006). W kalku
lacji uwzględniono fakt wykorzysty
wania aparatury do celów podchowu 
wylęgu karpiowatych ryb reofilnych 
przez okres 1 miesiąca (Tab. 4). W po
zostałych 11 miesiącach aparatura była 
wykorzystywana do innych celów.

Miarą kosztów kapitałowych, 
zwanych również kosztami utraco
nych korzyści lub kosztami alterna
tywnymi (Allen i in. 1984, Thorarins
son i Powell 2006), były potencjalne 
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dochody, utracone w wyniku zaan
gażowania posiadanych środków fi
nansowych w przedsięwzięcie. Naj
częściej ekwiwalentem kosztów 
kapitałowych jest oprocentowanie 
lokaty bankowej, której wartość po
czątkowa równa jest wysokości po
niesionych nakładów inwestycyj
nych. Koszty kapitałowe podchowu 
wylęgu karpiowatych ryb reofilnych 
(Tab. 4) wyliczono wg wzoru:

Kk = I Ē pr (1)

gdzie: Kk– koszty kapitałowe (zł), I – 
nakłady inwestycyjne poniesione na 
zakup aparatury (zł), pr – realna stopa 
procentowa (w postaci ułamka setne
go), którą wyliczono wg wzoru:

pr = (pn – f)Ē (1 + f)1 (2)

gdzie: pn – nominalna stopa procento
wa, f – stopa inflacji.

W kalkulacji uwzględniono no
minalną aktualną stopę rentowności 
inwestycji kapitałowych o terminach 
realizacji podobnych do przewidywa
nego okresu funkcjonowania urzą
dzeń służących do podchowu. Przy 
założeniu, że aparatura będzie funk
cjonowała bez potrzeby moderniza
cji przez okres 10 lat, w obliczeniach 
przyjęto stopę rentowności długoter
minowych obligacji skarbowych (6 % 
– lipiec 2008) jako nominalną stopę 
procentową, zaś stopę inflacji przyję
to wg indeksu wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych na poziomie 
4,6 %, mierzoną relacją cen z czerw
ca 2008 roku do czerwca 2007 roku. 
Po podstawieniu danych do wzoru 
(2) realna stopa procentowa wyniosła 
pr = 1,3 % (Tab. 4). 

Dochód

Dochód wyliczono odejmując od war
tości produkcji koszty poniesione na 
jej uzyskanie:

D = Q Ē czb – (Kz + Ks) (3)

gdzie: D – dochód (zł), Q – liczba sztuk 
narybku danego gatunku podchowa
nego w jednym cyklu produkcyjnym 
(szt.), czb – cena zbytu narybku letnie
go danego gatunku (zł/szt), Kz – kosz
ty zmienne (zł), Ks – koszty stałe (zł).

W obliczeniach przyjęto założenie, 
że przychód, czyli wartość sprzeda
ży, będzie równa wartości wyprodu
kowanego materiału zarybieniowego. 
W rzeczywistości pewność sprzedaży 
całości wyprodukowanego materia
łu zarybieniowego zawsze będzie wią
zać się z określonym ryzykiem. Stąd 
przyjęcie powyższego założenia po
winno być poprzedzone odpowied
nimi badaniami rynkowymi i marke
tingowymi, które wymagają osobnego 
przedstawienia.

Każdy z testowanych wariantów 
podchowu zakończył się dodatnim 
wynikiem finansowym (Tab. 5). Naj
większy dochód przyniósł podchów 
bolenia, który w wariancie bez dodat
ku paszy kształtował się na poziomie 
1435 zł i był o ponad 66 % większy od 
prowadzonego w takich samych wa
runkach podchowu jazia oraz jelca. 
Dodatek pasz, z jednej strony spowo
dował obniżenie kosztów zmiennych 
(Tab. 2 i 3), z drugiej zaś, obniżeniu 
uległa przeżywalności każdego z pod
chowywanych gatunków, co spowodo
wało spadek przychodu na tyle istot
ny, że nie został on zrekompensowany 
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Tabela 4. Nakłady inwestycyjne i koszty amortyzacji podchowu (wg Turkowskiego i in. 
2008a). a) koszty kapitałowe wyliczono w skali rocznej, roczna realna stopa procentowa 
kosztów kapitałowych wyliczona została wg wzoru (2)

Wyszczegól
nienie

Koszt
Przewidy
wany czas 

eksploatacji

Stopa 
amortyzacji

Udział w przed
sięwzięciu

w stosunku 
rocznym

Koszt 
amortyzacji

(zł) (lata) (%) (%) (zł)
Zestaw  
akwariów
(12 akwariów, 
stelaż i grzałka 
z instalacją)

1700 10 10,00 8,33 14,16

Instalacja do 
napowietrzania 400 4 25,00 8,33 8,33

Zestaw do in
kubacji Arte
mii, w tym:

    0,00

aparatura 200 10 10,00 8,33 1,67
pompa 400 4 25,00 8,33 8,33

Koszty  
kapitałowea) 2700 1 1,34 8,33 3,01

Larwy bolenia w basenie podchowowym (Foto: Dariusz Kucharczyk)
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oszczędnościami w kosztach żywienia 
(Tab. 2, 3 i 5). Z punktu widzenia opła
calności podchowu najistotniejszym 
czynnikiem okazała się cena zbytu 
materiału zarybieniowego. Cena na
rybku letniego bolenia (0,25 zł/szt) 
była 2,5 krotnie wyższa od cen na
rybku letniego jazia oraz jelca (po 0,10 
zł/szt) (Tab. 5). Dzięki wysokiej cenie 
zbytu narybku letniego, wariant pod
chowu wylęgu bolenia z dodatkiem 
paszy, mimo najniższej przeżywalno
ści 66 %, przyniósł dochód w wysoko
ści 1308 zł i był o ponad 66 % i 65 % 
wyższy od podchowu jazia i jelca, któ
re cechowała znacznie wyższa przeży
walność rzędu 72 % i 70 % (Tab. 5).

Próg rentowności

Próg rentowności oznacza poziom pro
dukcji, przy którym jej wartość rów
na jest poniesionym kosztom. Dalszy 
wzrost produkcji, w tych samych wa
runkach cenowych, generuje nadwyż
kę przychodów nad kosztami, a więc 
w miarę wzrostu produkcji ponad 
punkt rentowności, przedsięwzięcie 
staje się coraz bardziej opłacalne. Próg 
rentowności wyliczono wg wzoru:

x = Ks Ē (czb – a)1 (4)

gdzie: x – próg rentowności (szt.),Ks 
– koszty stałe (w zł), czb – cena zby
tu narybku letniego danego gatunku, 
a – przeciętne koszty zmienne (zł/szt), 
wyliczone wg wzoru:

a = Kz Ē Q1 (5)

gdzie: Kz – Koszty zmienne (zł), Q – 
liczba sztuk narybku danego gatunku 
podchowanego w jednym cyklu pro
dukcyjnym.

Próg rentowności kształtował się 
analogicznie do poziomu dochodu. 
Najniższy, czyli najkorzystniejszy był 
w przypadku bolenia i niezależnie od 
wariantu żywieniowego wynosił 30 
szt. narybku letniego (Tab. 5). Ozna
cza to, że tak niska produkcja zwra
ca już włożone w przedsięwzięcie 
koszty stałe i zmienne, a każda sztu
ka wyprodukowana ponad powyższą 
liczbę narybku letniego powiększała 
potencjalny dochód z przedsięwzię
cia. Progi rentowności podchowu 
wylęgu jazia i jelca również były ko
rzystne, gdyż kształtowały się poni
żej rzeczywistej wielkości ich produk
cji, ale w porównaniu z boleniem były 
one około 3krotnie wyższe. Zadecy
dowała o tym przede wszystkim wyż
sza cena zbytu narybku letniego bole
nia (Tab. 5).

Ceny minimalne

Cena minimalna oznacza najniż
szą cenę, przy której produkcja nie 
przynosi ani strat ani zysków, czy
li – przy której koszty równe są osią
ganym przychodom. Cenę tę wyli
czono z przekształcenia wzoru (4), ale 
w miejsce produkcji wyznaczającej 
próg rentowności wstawiono produk
cję potencjalną, możliwą do osiągnię
cia w danych warunkach podchowu 
materiału zarybieniowego:

cmin = Ks Ē Q1 + a (6)

gdzie: cmin – cena minimalna narybku 
letniego danego gatunku (zł/szt), Ks – 
koszty stałe (zł), Q – liczba sztuk na
rybku danego gatunku podchowane
go w jednym cyklu produkcyjnym, 
a – przeciętne koszty zmienne (zł/szt).
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Cena minimalna to taka, poni
żej której nie wolno schodzić w ne
gocjacjach sprzedaży materiału za
rybieniowego. W analizowanym 
podchowie w każdym wariancie ży
wieniowym ceny minimalne kształ
towały się znacznie poniżej cen zbytu 
bolenia, jazia i jelca (Tab. 5). Wyli
czone ceny minimalne wylęgu bole
nia, w obu wariantach żywieniowych 
kształtowały się na poziomie 0,05 zł/
szt i stanowiły 1/5 ich ceny zbytu. 
W podchowie dwóch pozostałych ga
tunków jazia i jelca ceny minimal

ne były również niższe od cen zbytu 
(warunek opłacalności podchowu), 
ale relacje między tymi cenami były 
już mniej korzystne. Cena minimal
na narybku jazia i jelca stanowiła 2/5 
ich ceny zbytu, a w przypadku naryb
ku jelca w podchowie z dodatkiem 
paszy odpowiednio 3/10 ceny zbytu 
(Tab. 5). 

Ceny planowane

Cena planowana, to taka, która za
pewnia osiągnięcie określonego do

Tabela 5. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne dwóch wariantów podchowu bolenia, ja
zia i jelca (wg Turkowskiego i in. 2008a, zmodyfikowane). (Oznaczenia: a) teoretyczna 
cena sprzedaży, która gwarantuje osiągnięcie 1 000 zł dochodu, GPPKZ – graniczny 
poziom przeciętnych kosztów zmiennych, SBPC – strefa bezpieczeństwa przedsięwzię
cia z uwagi na cenę narybku letniego danego gatunku, SBPKZ – strefa bezpieczeństwa 
przedsięwzięcia z uwagi na przeciętne koszty zmienne produkcji narybku letniego da
nego gatunku

Wyszczegól
nienie

Jednos 
tka

Boleń Jaź Jelec

Artemia Artemia 
+ pasza Artemia Artemia 

+ pasza Artemia Artemia 
+ pasza

Przeżywal
ność % 72 66 79 72 75 70

Cena zbytu zł/szt 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10
Dochód zł 1435 1308 485 438 485 453
Przeciętny 
koszt zmienny zł/szt 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

Próg 
rentowności szt. 30 30 95 96 90 90

Cena 
minimalna zł/szt 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03

Cena 
planowanaa) zł/szt 0,19 0,20 0,17 0,18 0,17 0,18

GPPKZ zł/szt 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10
SBPC % 80 79 61 61 65 65
SBPKZ % 80 80 62 61 65 66
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chodu. Wyliczono ją z przekształcenia 
wzoru (6):

cplan = (Ks + D) Ē Q1 + a (7)

gdzie: cplan – cena planowana naryb
ku letniego danego gatunku (zł/szt), 
Ks – koszty stałe (zł) D – planowany 
dochód (zł), Q – liczba sztuk naryb
ku danego gatunku podchowanego 
w jednym cyklu produkcyjnym, a – 
przeciętne koszty zmienne (zł/szt).

Cena planowana gwarantuje uzy
skanie z góry zakładanego dochodu. 
Uzyskanie teoretycznego dochodu 
1000 zł było realne jedynie w podcho
wie wylęgu bolenia, gdyż ceny plano
wane tego gatunku w obu wariantach 
żywieniowych były niższe od rynko
wej ceny zbytu (0,25 zł za 1 sztukę) 

i wyniosły odpowiednio 0,19 i 0,20 zł/
szt (Tab. 5). W podchowie jazia i jel
ca uzyskanie powyższego dochodu 
było mało prawdopodobne, gdyż wy
liczone ich ceny planowane kształto
wały się powyżej poziomu cen rynko
wych narybku letniego tych gatunków 
(Tab. 5).

Finansowe strefy 
bezpieczeństwa produkcji 
narybku letniego 
karpiowatych ryb reofilnych

Finansowe strefy bezpieczeństwa 
mierzone są różnicą poziomów mię
dzy wartościami progowymi (kry
tycznymi), a rzeczywistymi (ryn
kowymi) wybranych wskaźników 

Tarlaki jelca w basenie (Foto: Dariusz Kucharczyk
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warunkujących opłacalność danego 
przedsięwzięcia. Do najważniejszych 
należą finansowe strefy bezpieczeń
stwa z uwagi na cenę produktu oraz 
z uwagi na przeciętne (jednostkowe) 
koszty zmienne.

Strefę bezpieczeństwa produkcji 
materiału zarybieniowego karpiowa
tych ryb reofilnych z uwagi na cenę na
rybku letniego wyliczono wg wzoru: 

SBPC = (czb – cmin) Ē czb
1 Ē 100 % (8)

gdzie: SBPC – strefa bezpieczeństwa 
przedsięwzięcia z uwagi na cenę zbytu 
(rynkową) narybku letniego danego 
gatunku (%), czb – cena zbytu narybku 
letniego danego gatunku (zł/szt), cmin 
– cena minimalna narybku letniego 
danego gatunku (zł/szt).

Natomiast strefę bezpieczeństwa 
przedsięwzięcia z uwagi na przeciętne 
koszty zmienne wyliczono wg wzoru:

SBPKZ = (GPPKZ – a) Ē GPPKZĒ  
 100 % (9)

gdzie: SBPKZ – strefa bezpieczeństwa 
przedsięwzięcia z uwagi na przecięt
ne koszty zmienne (%), a – przeciętne 
koszty zmienne (zł/szt), GPPKZ – gra
niczny poziom przeciętnych kosztów 
zmiennych (zł/szt), który wyliczono 
wg wzoru:

GPPKZ = (czb Ē Q – Ks) Ē Q1 (10)

Gdzie: czb – cena zbytu narybku letnie
go danego gatunku (zł/szt), Q – licz
ba sztuk narybku letniego danego ga
tunku podchowanego w jednym cyklu 
produkcyjnym, Ks – koszty stałe (zł).

Graniczny poziom przeciętnych 
kosztów zmiennych stanowi ich mak

symalną wartość, przy której dane 
przedsięwzięcie nie przynosi jeszcze 
strat i jest na progu rentowności (ze
rowy poziom dochodów i strat).

Największym bezpieczeństwem 
ekonomicznym charakteryzował się 
podchów bolenia, który w obydwu 
wariantach żywienia, tak z uwagi 
na cenę zbytu, jak również przecięt
ne koszty zmienne (SBPC i SBPKZ) 
kształtował się na wysokim poziomie 
około 80 % (Tab. 5). Podchów pozo
stałych dwóch gatunków kształtował 
się na niższym, ale wciąż bezpiecz
nym poziomem około 65 % w przy
padku jelca i 61 % w przypadku jazia. 
We wszystkich wariantach podchowu 
marginesy bezpieczeństwa tak z uwa
gi na cenę, jak i z uwagi na przecięt
ne koszty zmienne przyjmowały właś
ciwie te same wartości, co stanowiło 
wynik znikomego udziału kosztów 
stałych (Tab. 2 i 3). Z tej samej przy
czyny graniczne przeciętne koszty 
zmienne kształtowały się na najwyż
szym poziomie, równym cenom zbytu 
narybku (Tab. 5). Powyższe wskaźniki 
świadczą o względnie niskim ryzyku 
finansowym podchowu wylęgu kar
piowatych ryb reofilnych.

Wysoka intensyfikacja produkcji 
materiału zarybieniowego w warun
kach kontrolowanych wymaga uwagi 
i odpowiednich kwalifikacji zawodo
wych, z drugiej zaś strony pozwala na 
osiąganie wysokich wydajności pro
dukcyjnych, co zachęca do badań nad 
rozwojem systemów recyrkulacyj
nych. Poprawa parametrów fizyko
chemicznych wody w obiegach za
mkniętych, stosowanie dodatkowych 
urządzeń, takich jak karmniki czy za
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silanie systemu energią słoneczną, po
winno prowadzić do wzrostu inten
sywności i jednocześnie obniżania 
przeciętnych kosztów tej formy pro
dukcji materiału zarybieniowego.

Wychów materiału zarybienio
wego w warunkach kontrolowanych 
charakteryzuje się wysoką przeżywal
nością oraz intensywnością produkcji 
podchowywanego materiału (Kujawa 
2004, Wolnicki 2005). W systemach 
zamkniętych osiągane są przeżywal
ności sięgające ponad 90 % (Kupren 
i in. 2008). W przypadku podchowu 
materiału zarybieniowego w stawach 
wielkości te są znacznie niższe (Wit
kowski i in. 1997). Wynika to z ogra
niczonych możliwości sterowania wa
runkami środowiskowymi w stawach, 
w tym czynnikami kształtowanymi 
pod pod wpływem zmian w pogodzie, 
jak np. temperatura wody. Stąd śmier
telność jazia na koniec podchowu naj
częściej oscyluje wokół 50 % (Cieśla 
1996, Cieśla i in. 2000) przy dobrze 
opracowanej technologii produkcji 
materiału zarybieniowego tego gatun
ku w stawach ziemnych (Wojda 2004, 
Mickiewicz i in. 2007). 

System do podchowu materiału 
zarybieniowego w warunkach kon
trolowanych może być zorganizowa
ny stosunkowo szybko i przy użyciu 
własnych sił i środków, na powierzch
ni od kilku do kilkudziesięciu me
trów kwadratowych – w zależności 
od wielkości produkcji. Uzyskanie 
porównywalnej wielkości materia
łu zarybieniowego ze stawów ziem
nych wymaga dysponowania sporą 
powierzchnią gruntów – od kilku
set metrów kwadratowych do kilku 

hektarów, a budowa stawów wiąże się 
ze znacznymi nakładami inwestycyj
nymi, w tym głównie robót ziemnych, 
wykonywanych przy użyciu ciężkiego 
sprzętu (Turkowski 2003, Turkowski 
i in. 2008b). 

Podchów w warunkach kontro
lowanych umożliwia produkcję ma
teriału zarybieniowego bez potrzeby 
posiadania stawów ziemnych. Kolejną 
zaletą systemu sztucznego (akwario
wego lub basenowego) jest jego mobil
ność – możliwość szybkiego demon
tażu i ewentualnego, w miarę potrzeb, 
przeniesienia w inne miejsce. Pod
chów w stawach połączony z wcze
śniejszym podchowem kontrolowa
nym może przyczynić się do znacznej 
poprawy jego efektywności. Przy
kładem może być podchów larw po
łudniowoamerykańskiej ryby pacu 
(Piaractus mesopotamicus) w stawach, 
który charakteryzował się wzrastającą 
efektywnością ekonomiczną w mia
rę wydłużania wstępnego okresu pod
chowu w warunkach kontrolowanych 
(Jamori i in. 2005). W przypadkach 
bezpośredniego obsadzania stawów 
larwami ryb, z pominięciem etapu 
podchowu w warunkach kontrolo
wanych, produkcja materiału zary
bieniowego charakteryzowała się naj
słabszymi wynikami ekonomicznymi 
(Jamori i in. 2005).

Efektywność ekonomiczna 
inwestycji

Przedstawiony wcześniej problem 
rentowności produkcji materiału za
rybieniowego dotyczył efektywności 
kosztów i przychodów analizowanych 
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w skali roku, bez zmian w środkach 
trwałych (wylęgarni, sprzętu, wy
posażenia itp.). Ocena efektywno
ści inwestycji dotyczy skutków eko
nomicznych włączenia do procesu 
produkcyjnego nowych lub zmoder
nizowanych środków trwałych. Bada
nia te obejmują od kilku do kilkudzie
sięciu lat, w zależności od technicznej, 
a dokładniej funkcjonalnej trwałości 
tych środków. Trwałość funkcjonal
ną określa postęp techniczny, który 
powoduje wypieranie z użytkowania 
obiektów i urządzeń przed terminem 
ich technicznego zużycia (Manteuffel 
Szoege 2001). 

Decyzje inwestycyjne są kluczo
wym czynnikiem rozwoju gospodar
stwa kształtującym jego długookreso
wą efektywność. Zasadniczy rozwój 
gospodarstwa dokonuje się poprzez 
realizację przedsięwzięć inwestycyj
nych, a samo inwestowanie można 
zinterpretować jako jednorazowy na
kład stanowiący źródło wielokrotnych 
korzyści (Pastusiak 2003).

Ogólnie inwestycje są utożsamia
ne z aktem wyrzeczenia się bieżącej 
konsumpcji w celu osiągnięcia przy
szłych korzyści, które nie są pewne 
(Jajuga i Jajuga 2007). Stąd niezależ
nie od charakteru, z każdą inwesty
cją będą wiązały się trzy podstawowe 
elementy: środki finansowe, czas i ry
zyko. Pastusiak (2003) przedstawia je 
w następujący sposób:

Rezygnacja z bieżącej konsumpcji •	
(element psychologiczny): Inwestu
jący musi zrezygnować z bieżącej 
konsumpcji na rzecz niepewnych 
zysków w przyszłości,

Upływ czasu: Czas nie jest bezpo•	
średnio przyczyną powstawania 
przyszłych korzyści, jednak upływ 
czasu musi mieć miejsce, aby inwe
stycja je przyniosła,
Ponoszenie ryzyka: Inwestujący po•	
nosi ryzyko, ponieważ przyszłe ko
rzyści mogą, ale nie muszą wystąpić. 

Ogólnie wyróżnia się inwestycje 
materiałowe, zwane też rzeczowymi, fi
nansowe, zwane kapitałowymi, oraz in
westycje niematerialne. W rybactwie 
dominują inwestycje rzeczowe, takie jak 
zakup lub budowa obiektów stawowych, 
wylęgarni, budynków gospodarczych, 
urządzeń rybackich, łodzi, sprzętu po
łowowego i inne. Inwestycje finansowe 
to przede wszystkim zakup wierzytel
nościowych papierów wartościowych, 
akcji lub udziałów w spółkach nieemi
syjnych. Natomiast inwestycje niemate
rialne to wydatki poniesione na badania 
i rozwój, kształcenie zawodowe pracow
ników, zakup, budowę lub moderniza
cję urządzeń socjalnych.

Efektywność jest miarą skutecz
ności przedsięwzięcia polegającą na 
porównaniu poniesionych nakładów 
z uzyskanym efektem. Efektywność 
techniczna mierzona jest w jednost
kach naturalnych. W efektywności 
ekonomicznej koszty oraz ceny muszą 
być wyrażone w jednostkach pienięż
nych (Woś 1998, Sharma i in. 1999). 
Efektywność ta może mieć charakter 
bezwzględny, gdy jej miarą jest różni
ca między wartością uzyskanych efek
tów i poniesionych nakładów:

Ee = Ef – N (11)

Gdzie: Ee – efektywność ekonomiczna 
(zł), Ef – efekt (zł), N – nakład (zł),
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Formą efektywności w ujęciu bez
względnym jest dochód lub zysk, jak 
również zaktualizowana wartość net
to inwestycji, która bliżej zostanie 
przedstawiona w dalszej części opra
cowania. Ujęcie względne polega na 
badaniu relacji wartości efektów do 
nakładów:

Ee = Ef Ē N1 (12)

Pojęcie efektywności w literatu
rze ekonomicznej często utożsamia
ne jest ze skutecznością, sprawnością, 
produktywnością, wydajnością, opła
calnością czy rentownością (Rychlik 
i Kosieradzki 1976, Woś 1998). Efek
tywność w węższym znaczeniu defi
niowana jest jako stosunek uzyskanych 
efektów do użytych środków działa
nia. Efektywność w szerszym ujęciu 
określa skuteczność osiągania zamie
rzonych celów lub zdolność do osią
gania jak najlepszych rezultatów przy 
istniejących zasobach i ich ogranicze
niach (Woś 1998, Rekowski 1999). 

Nakłady inwestycyjne – 
projekt budowy wylęgarni 
karpiowatych ryb reofilnych

Ocenę efektywności inwestycji przed
stawiono na przykładzie planowanej 
budowy wylęgarni karpiowatych ryb 
reofilnych, która poza okresem wła
ściwym dla tych ryb, będzie również 
wykorzystywana do produkcji mate
riału zarybieniowego innych gatun
ków. Wielkość i możliwości produk
cyjne wylęgarni powinny odpowiadać 
zapotrzebowaniu na materiał zarybie
niowy, ale również uwzględniać wa
runki lokalne, w tym wielkość prze
pływu i jakość dyspozycyjnej wody.

Analiza efektywności inwestycji 
zazwyczaj dokonywana jest w fazie 
projektu i jest niezbędna, gdy inwestor 
(zwany dalej gospodarstwem) zamie
rza skorzystać z zewnętrznych źródeł 
finansowych (np. kredytu bankowego 
czy środków pomocowych z unijnych 
funduszy strukturalnych).

W kosztorysie przedwykonawczym 
wyliczono, że budowa planowanej wy
lęgarni wiązać się będzie z konieczno
ścią poniesienia nakładów inwestycyj
nych w kwocie 405525 zł (Tab. 6).

Realizacja powyższego zadania in
westycyjnego będzie wspierana kwo
tą 200000 zł kredytu inwestycyjne
go udzielonego przez bank, na okres 
5 lat, przy preferencyjnej średniej sto
pie procentowej w wysokości 4,44 %. 
Gospodarstwo wystąpi o wsparcie in
westycji ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych w wysoko
ści 220 000 zł. 

Analiza przepływów 
pieniężnych

Podstawą analiz finansowych pro
jektów inwestycyjnych jest rachunek 
przepływów pieniężnych. Rachunek 
ten, w formie zestawienia, prezentu
je obieg środków pieniężnych, a jego 
bezpośrednim celem jest ocena płyn
ności finansowej gospodarstwa, jako 
przedsiębiorstwa (Tuczko 2002).

Z analizy przepływów pieniężnych 
wynika, że już w drugim roku reali
zacji inwestycji wylęgarnia przyniesie 
pierwsze zyski w wysokości 24345 zł, 
które do roku 2013 wzrosną do pozio
mu 128565 zł (Tab. 7). Planowane zy
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ski będą jednak niższe od wydatków 
inwestycyjnych. W pierwszych czte
rech latach po uruchomieniu wylęgar
ni przepływy pieniężne będą ujem
ne, a planowany dodatni przepływ 
w 2013 roku będzie możliwy dopiero 
po uzyskaniu zakładanego wsparcia 
finansowego w wysokości 220000 zł. 
Przewiduje się, że począwszy od tego 
roku planowana produkcja materia
łu zarybieniowego będzie generowała 
gotówkę netto na poziomie operacyj
nym, czyli dodatnie przepływy pie
niężne w rozliczeniu samej wylęgar
ni (Tab. 7).

Ocena zdolności kredytowej doko
nywana jest skali całego gospodarstwa 
(Tab. 8). W ocenie tej analizowane są 
przepływy pieniężne gospodarstwa 
w okresie planowanej spłaty kredytu, 
czyli pierwszych 5 lat (20092013) od 
rozpoczęcia inwestycji.

Dodatnie przepływy pieniężne 
w tym okresie świadczą o dobrej kon
dycji finansowej gospodarstwa i posia
danej zdolności kredytowej (Tab. 8). 
Umożliwi to bezpieczne korzystanie 
z zewnętrznych źródeł finansowa
nia i sprawne powiększenie potencja
łu technicznego gospodarstwa o nową 
wylęgarnię.

Ocena ekonomicznej 
efektywności inwestycji

Analiza przepływów pieniężnych po
zwala przede wszystkim na określenie 
zdolności finansowej przedsięwzię
cia (budowy i eksploatacji wylęgarni) 
i kredytowej gospodarstwa. Właściwa 
ocena efektywności wymaga kalku
lacji wskaźników statycznych i dyna

micznych, które z racji ich charakteru, 
zwane są również wskaźnikami bez
dyskontowymi i dyskontowymi (Pa
stuszak 2003). 

Wskaźniki statyczne

Wskaźniki statyczne są łatwe w sto
sowaniu, jednak w odróżnieniu od 
wskaźników dynamicznych, nie uw 
zględniają zmian wartości pienięż
nych w czasie. Najczęściej stosowane 
wskaźniki statyczne to:

czas zwrotu poniesionych nakła•	
dów inwestycyjnych,
stopa zwrotu poniesionych nakła•	
dów inwestycyjnych.

Czas zwrotu poniesionych nakła
dów inwestycyjnych mierzony jest 
stosunkiem wielkości poniesionych 
nakładów inwestycyjnych do przewi
dywanego przyszłego rocznego zysku:

T = I Ē Z1 (13)

gdzie: T – czas zwrotu poniesionych 
nakładów inwestycyjnych (w latach), 
I – nakład inwestycyjny (zł), Z – prze
widywany zysk roczny (zł).

Natomiast stopa zwrotu poniesio
nych nakładów inwestycyjnych stano
wi odwrotność powyższej relacji i naj
częściej podawana jest w procentach:

Sz = (Z Ē I1) Ē 100 % (14)

Gdzie: Sz – jest stopą zwrotu poniesio
nych nakładów inwestycyjnych (%). 

Po uwzględnieniu przeciętnego 
rocznego zysku z wylęgarni (Tab. 7 
i 9) w wysokości 59203 zł (po 5 la
tach) i 102702 zł (po 10 latach) oraz 
nakładów inwestycyjnych w wysoko
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Tabela 6. Wylęgarnia – struktura nakładów inwestycyjnych. (W obliczeniach przy
jęto 350 m2 powierzchni użytkowej wylęgarni oraz cenę słoja Weissa w wysokości 38 
zł/szt. Wartość gruntów określono wg przeciętnej jednostkowej wartości gruntu na 
rynku lokalnym w wysokości 15 zł/m2).

Opis elementu Wartość (zł) Udział (%)
Roboty ziemne 52 114,72 12,85
Fundamenty i ściany fundamentowe 47 114,69 11,62
Ściany 78 664,94 19,40
Dach, konstrukcja, pokrycie 66 606,48 16,42
Posadzki 25 259,99 6,23
Stan wykończeniowy wewnętrzny 28 095,66 6,93
Stan wykończeniowy zewnętrzny 15 472,76 3,82
Instalacja elektryczna 8 759,04 2,16
Instalacja grzewcza 11 500,00 2,84
Instalacje i wyposażenie wylęgarnicze  
(bez aparatów Weissa) 26 936,35 6,64
Aparaty Weissa (500 szt.) 19 500,00 4,81
Pozostałe koszty, w tym koszty dokumentacji i nadzoru 16 500,00 4,07
Wylęgarnia ogółem: 396 524,63 97,78
Wartość gruntu (600 m2) 9 000,00 2,22
Wylęgarnia ogółem wraz z gruntem: 405 524,63 100,00

Hala z aparatami do inkubacji i podchowu larw, wylęgarnia w Szwaderkach (Foto: Kon
rad Turkowski)
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Tabela 7. Wylęgarnia – rachunek przepływów pieniężnych

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
A. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności ope-
racyjnej
1. Zysk (strata) netto 0 24 345 56 873 86 234 128 565
2. Amortyzacja 0 8 217 9 913 9 913 9 913
3. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
4. Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
5. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjąt
kiem pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0
6. Inne korekty 0 0 0 0
I. Razem (1+2+3+4+5+6) 0 32 562 66 786 96 147 138 478
B. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności in-
westycyjnej
1. Sprzedaż składników ma
jątku trwałego 0 0 0 0 0
2. Nabycie składników mająt
ku trwałego 334 698 70 827 0 0 0
3. inne 0 0 0 0
II. Razem (1+2+3) 334 698 70 827 0 0 0
C. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności fi-
nansowej
1. Zaciągnięcie kredytów 
i pożyczek 200 000 0 0 0 0
2. Spłata kredytów i pożyczek 10 000 10 000 20 000 60 000 100 000
3. Dotacje 0 0 0 220 000
4. Wypłata na rzecz właści
cieli 0 0 0 0
5. Wpłaty dokonane przez 
właścicieli 0 0 0 0
6. Pozostałe 0 0 0 0
III. Razem (1+2+3+4+5+6) 190 000 10 000 20 000 60 000 120 000
D. przepływy pieniężne net-
to razem (I+II+III) 144 698 48 265 46 786 36 147 258 478
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cd. Tabela 7. Wylęgarnia – rachunek przepływów pieniężnych

F. środki pieniężne na po-
czątku okresu (saldo za 
ostatni rok) 0  144 698 192 963 146 177 110 030
G. środki pieniężne na ko-
niec okresu (F+D) 144 698 192 963 146 177 110 030 148 448

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
A. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności ope-
racyjnej
1. Zysk (strata) netto 135 500 145 500 150 000 150 000 150 000
2. Amortyzacja 9 913 9 913 9 913 9 913 9 913
3. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
4. Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
5. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjąt
kiem pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0
6. Inne korekty 0 0 0 0
I. Razem (1+2+3+4+5+6) 145 413 155 413 159 913 159 913 159 913
B. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności in-
westycyjnej
1. Sprzedaż składników ma
jątku trwałego 0 0 0 0 0
2. Nabycie składników mająt
ku trwałego 0 0 0 0 0
3. inne 0 0 0 0 0
II. Razem (1+2+3) 0 0 0 0 0
C. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności fi-
nansowej
1. Zaciągnięcie kredytów 
i pożyczek 0 0 0 0 0
2. Spłata kredytów i pożyczek 0 0 0 0 0
3. Dotacje 0 0 0 0 0
4. Wypłata na rzecz właści
cieli 0 0 0 0 0
5. Wpłaty dokonane przez 
właścicieli 0 0 0 0 0
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ści 405525 zł (Tab. 6) przeciętny czas 
zwrotu poniesionych nakładów inwe
stycyjnych kształtował się odpowied
nio na poziomie 7 i 4 lat, przy prze
ciętnych stopach zwrotu odpowiednio 
w wysokości 15 % i 25 % (Tab. 9 – ob
liczenia wg wzorów 13 i 14).

W obu rozpatrywanych warian
tach czasowych wskaźniki statyczne 
efektywności inwestycji przedstawia
ją się korzystnie – czas zwrotu, w sto
sunku do przewidywanego okresu 
eksploatacji wylęgarni (około 30 lat), 
jest krótki, a stopy zwrotu kształtują 
się znacznie powyższej stóp lokat ban
kowych, które w analizowanym okre
sie przypadku z reguły nie przekra
czały 10 % (grudzień 2008 r.). 

Wyliczone wskaźniki należy jed
nak traktować jako wstępne, gdyż nie 
uwzględniają one zmian wartości pie
niężnych w czasie. 

Wskaźniki dynamiczne

Efekt wpływu czasu na wartość kwot 
pieniężnych uwzględniają wskaźniki 
dynamiczne, w kalkulacji których wy

korzystuje się mechanizm dyskonta. 
Dyskontowanie to proces obliczania 
aktualnej wartości kwot, które wy
stąpią dopiero w przyszłości. W ob
liczeniach wykorzystuje się tu proces 
odwrotny do kapitalizacji. Kapitali
zacja polega na obliczaniu przyszłych 
wartości kwot, np. zdeponowanych 
w banku, o odsetki, tym większe im 
wyższe jest oprocentowanie i dłuższa 
lokata. W dyskontowaniu jest odwrot
nie – im wyższe stopy procentowe 
i dłuższe terminy, tym niższe są aktu
alne wartości zdyskontowanych przy
szłych kwot pieniężnych (Wieczorek 
1993).

Ocenę ekonomicznej efektywno
ści planowanej wylęgarni przeprowa
dzono w oparciu o dwa podstawowe 
wskaźniki (Jajuga i Jajuga 2007):

zaktualizowana wartość netto •	
(NPV), 
wewnętrzna stopa zwrotu (IRR). •	

Zaktualizowana wartość netto 
(NPV – ang. Net Present Value) jest 
wskaźnikiem typu bezwzględnego 
i oznacza różnicę między zdyskonto
wanymi przyszłymi przepływami pie

cd. Tabela 7. Wylęgarnia – rachunek przepływów pieniężnych

6. Pozostałe 0 0 0 0 0
III. Razem (1+2+3+4+5+6) 0 0 0 0 0
D. przepływy pieniężne net-
to razem (I+II+III) 145 413 155 413 159 913 159 913 159 913
F. Środki pieniężne na po-
czątku okresu (saldo za 
ostatni rok) 148 448 293 861 449 274 609 187 769 100
G. środki pieniężne na ko-
niec okresu (F+D) 293 861 449 274 609 187 769 100 929 013
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niężnymi, a poniesionymi nakładami 
inwestycyjnymi:

NPV = PV – I (15)

Gdzie: I – nakład inwestycyjny (zł), 
PV – wartość zaktualizowana – suma 
zdyskontowanych przyszłych prze
pływów pieniężnych (zł):

PV = CFi Ē (1 + ri)
i (16)

Gdzie: CFi – przepływ pieniężny 
w roku (i), (zł), r – stopa dyskontowa 
(w postaci ułamka setnego), n – suma 
lat, w których analizowane są prze
pływy pieniężne, tzw. okres projekcji, 
i – kolejny (pierwszy, drugi itd.) rok 
w okresie projekcji.

Z powyższego wzoru jednoznacz
nie wynika, że jeśli NPV > 0, to inwe
stycja jest opłacalna. 

Istotny wpływ na wartość NPV, 
obok wysokości przepływów pienięż
nych, ma wielkość stopy dyskonto
wej, która w znacznym stopniu zale
ży od ryzyka, z którym zawsze trzeba 
się liczyć przy podejmowaniu przed
sięwzięć komercyjnych. W przewidy
wanych niekorzystnych i zagrożonych 
dużym ryzykiem warunkach gospo
darowania stopy dyskontowe przyjmu
ją wysokie wartości. Odwrotnie, przy 
niskim ryzyku stopy te są względnie 
niskie, najczęściej jednocyfrowe. 

Okres projekcji, czyli liczba lat, 
w których analizowane są przyszłe 
przepływy pieniężne, teoretycznie 
powinna zależeć od przewidywane
go czasu eksploatacji danego obiektu, 
czyli w przypadku wylęgarni około 
30 lat. W rzeczywistości okres efek
tywnego oddziaływania zdyskonto

wanych przepływów pieniężnych na 
wartość wskaźnika zależy od ryzy
ka towarzyszącemu podejmowanemu 
przedsięwzięciu, czyli od wysokości 
przyjętej stopy dyskontowej. Przy wy
sokich stopach dyskontowych analiza 
przepływów pieniężnych po upływie 
kilku lat praktycznie nie ma wpły
wu na wartość wskaźnika – tak duży 
jest efekt zmniejszania ich wartości 
przy wzrastającej potędze oznacza
jącej kolejny rok (wzór 16). Przy nis
kich stopach dyskontowych wyraź
nie pomniejszający efekt dyskonta jest 
widoczny po upływie dopiero kilku
nastu lat (Turkowski 1993). W ana
lizowanym przykładzie przyjęto sto
pę dyskontową na poziomie 12 % i 10 
letni okres projekcji (Tab. 9), przyj
mując średni poziom ryzyka związa
nego z funkcjonowaniem wylęgarni, 
jako przedsięwzięcia komercyjnego. 
Istnieje szereg metod analizy ryzyka 
w działalności komercyjnej. Z uwagi 
na obszerny i specyficzny zakres tego 
zagadnienia, wymaga ono osobnego 
przedstawienia. 

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – 
ang. Internal Rate of Return) stanowi 
rzeczywistą stopę zwrotu z inwestycji, 
wyrażoną w procentach. IRR to taka 
stopa dyskontowa, przy której NPV = 
0, a więc przy której PV = I. Stopę tę 
najlepiej wyliczyć stosując odpowied
nie programy komputerowe, np. ar
kusz kalkulacyjny Excel w pakiecie 
MS Office posiada odpowiednie funk
cje do takich obliczeń. Można posłu
żyć się także odpowiednimi kalku
latorami finansowymi. IRR można 
również wyliczyć z poniższego wzoru, 
na zasadzie interpolacji: 
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Tabela 8. Gospodarstwo rybackie – rachunek przepływów pieniężnych

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
A. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności ope-
racyjnej
1. Zysk (strata) netto 120 443 145 654 156 998 190 654 201 237
2. Amortyzacja 56 532 61 044 64 046 66 056 66056
3. Zmiana stanu zapasów 115 000 55 000 85 000 105 000 55000
4. Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
5. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjąt
kiem pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0
6. Inne korekty 0 0 0 0
I. Razem (1+2+3+4+5+6) 61 975 151 698 136 044 151 710 212 293
B. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności inwe-
stycyjnej
1. Sprzedaż składników ma
jątku trwałego 0 0 0 0 0
2. Nabycie składników mająt
ku trwałego 6 000 70 827 0 0 0
3. inne 259 552 0 0 0 10 000
II. Razem (1+2+3) 265 552 70 827 0 0 10 000
C. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności fi-
nansowej
1. Zaciągnięcie kredytów i po
życzek 200 000 0 0 0 0
2. Spłata kredytów i pożyczek 10 000 10 000 20 000 60 000 100 000
3. Dotacje 0 0 0 220 000
4. Wypłata na rzecz właścicieli 0 0 0 150000
5. Wpłaty dokonane przez 
właścicieli 0 0 0 0
6. Pozostałe 0 0 0 0
III. Razem (1+2+3+4+5+6) 190 000 10 000 20 000 60 000 30 000
D. przepływy pieniężne netto 
razem (I+II+III) 13 577 70 871 116 044 91 710 95 170
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cd. Tabela 8. Gospodarstwo rybackie – rachunek przepływów pieniężnych

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
F. środki pieniężne na po-
czątku okresu (saldo za 
ostatni rok) 23 000 9 423 80 294 23 000 114 710
G. środki pieniężne na ko-
niec okresu (F+D) 9 423 80 294 23 000 114 710 209 880

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
A. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności ope-
racyjnej
1. Zysk (strata) netto 201 555 202 000 203 237 203 980 206 455
2. Amortyzacja 66 056 66 056 67 525 67 043 67 043
3. Zmiana stanu zapasów 115 000 55 000 85 000 105 000 55000
4. Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
5. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjąt
kiem pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0
6. Inne korekty 0 0 0 0
I. Razem (1+2+3+4+5+6) 152 611 213 056 185 762 166 023 218 498
B. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności inwe-
stycyjnej
1. Sprzedaż składników ma
jątku trwałego 0 0 0 0 0
2. Nabycie składników mająt
ku trwałego 0 80 126 0 0 0
3. inne 0 125 555 0 0 0
II. Razem (1+2+3) 0 205 681 0 0 0
C. Przepływy środków pie-
niężnych z działalności fi-
nansowej
1. Zaciągnięcie kredytów i po
życzek 0 0 0 0 0
2. Spłata kredytów i pożyczek 0 0 0 0 0
3. Dotacje 0 0 0 0 0
4. Wypłata na rzecz właścicieli 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000
5. Wpłaty dokonane przez 
właścicieli 0 0 0 0 0
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cd. Tabela 8. Gospodarstwo rybackie – rachunek przepływów pieniężnych

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
6. Pozostałe 0 0 0 0 0
III. Razem (1+2+3+4+5+6) 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000
D. przepływy pieniężne netto 
razem (I+II+III) 2 611 142 625 14 238 33 977 18 498
F. Środki pieniężne na po-
czątku okresu (saldo za 
ostatni rok) 209 880 212 491 69 866 55 628 21 651
G. środki pieniężne na ko-
niec okresu (F+D) 212 491 69 866 55 628 21 651 40 149

Tabela 9. Wylęgarnia – rachunek efektywności inwestycji

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
Zysk (strata) netto 0 24 345 56 873 86 234 128 565
Przepływ pieniężny na koniec 
okresu 144 698 192 963 146 177 110 030 148 448
Zdyskontowane przepływy 
(r=12%)
Rok c.d. 2014 2015 2016 2017 2018
Zysk (strata) netto 135 500 145 500 150 000 150 000 150 000
Przepływ pieniężny na koniec 
okresu 293 861 449 274 609 187 769 100 929 013
Zdyskontowane przepływy 
(r=12%)
Wskaźniki efektywności 
inwestycji po 5 latach po 10 latach
Czas zwrotu poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 7 lat 4 lata

Stopa zwrotu poniesionych 
nakładów inwestycyjnych 15% 25%

NPV 694 899 353 860
IRR 48% 18%
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IRR = sn + NPVsn /(NPV sn – NPV sw) ∙  
 (sw – sn) (17)

Gdzie: sn – stopa niższa (%), NPVsn – NPV 
przy stopie niższej, NPVsw – NPV przy 
stopie wyższej, sw – stopa wyższa (%).

Wyliczone wartości wskaźników 
dynamicznych są znacznie niższe od 
prezentowanych wcześniej wskaźni
ków statycznych (Tab. 9).

Pierwsze 5 lat eksploatacji wylęgar
ni charakteryzują niekorzystne warto
ści wskaźników dynamicznych: NPV 
jest ujemne i wynosi 694899,23 zł, na
tomiast IRR, którą można porównywać 
ze stopą bankową w kapitalizacji skła
danej (najczęściej stosowanej w loka
tach bankowych), była również ujem
na i wyniosła 48 % (Tab. 9). Powyższe 
wyniki dyskwalifikują wylęgarnię jako 
5 letnią inwestycję komercyjną. Jednak 

planowana wylęgarnia będzie funk
cjonowała w okresie conajmniej dwu
krotnie dłuższym. Wydłużenie ana
lizowanego okresu do 10 lat znacznie 
poprawiło wyniki – zarówno NPV jak 
i IRR charakteryzowały się pozytyw
nymi wartościami i wyniosły odpo
wiednio 353860,39 zł i 18 %. (Tab. 9). 
Biorąc po uwagę długoterminowy cha
rakter inwestycji jako właściwą pod
stawę do podejmowania decyzji należy 
uznać wyniki dotyczące okresu 10 lat 
przewidywanej eksploatacji wylęgarni.

Przedstawione kalkulacje wskazu
ją na istotne znaczenie każdego ele
mentu, który składa się na badanie 
efektywności inwestycji: zmiany war
tości środków pieniężnych w czasie, 
stopy dyskontowej, jak również anali
zowanego okresu przyszłych przepły
wów pieniężnych. 

Obiekty podchowowe Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki (Foto: Archiwum Go
spodarstwa)
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kowodnych i morskich, akwakultury, akwa
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w sadzach oświetlonych.
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tologii. Zajmuje się badaniami nad sztucznym 
rozrodem krajowych ryb słodkowodnych, ba
daniami nad możliwościami podchowu larw 
ryb w różnych warunkach kontrolowanych 
(baseny, sadze jeziorowe) oraz wpływem nie
korzystnych warunków środowiska na przeży
walność larw. Ponadto zajmuje się rozwojem 
embrionalnym ryb ze szczególnym uwzględ
nieniem wpływu temperatury i innych czynni
ków na czas trwania rozwoju i przeżywalność 
zarodków. Jest specjalistą z zakresu mikrosko
pii, dokumentacji fotograficznej oraz obsługi 
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nologią rozrodu ryb, w tym z inżynierią 
genomową i jej zastosowaniem w akwakultu
rze i ochronie gatunkowej, larwikulturą i ho
dowlą żywego pokarmu dla larw ryb. Bada
nia z zakresu biotechnologii rozrodu dotyczą 
doskonalenia lub wypracowania skutecznych 
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metod pozyskiwania wysokiej jakości gamet 
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jaź, kleń, lin i innych.
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zmiany w strukturze ichtiofauny wód otwar
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rybacką oraz turystycznorekreacyjną jezior, 
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w Katedrze Rybactwa Jeziorowego i Rzeczne
go, na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybac
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piają się wokół odżywiania się ryb, zwłaszcza 
larw i stadiów młodocianych oraz wczesnego 
rozwoju ontogenetycznego ryb, ze szczegól
nym uwzględnieniem układu pokarmowego. 
Drugi obszar zainteresowań to wykorzystanie 
wód otwartych do celów rekreacyjnych, walo
ryzacja przydatności rekreacyjnej terenów po
jeziernych i zbiorników wodnych oraz wpływu 
rekreacyjnego użytkowania na środowisko 
przyrodnicze strefy brzegowej jezior.

Dr Katarzyna Targońska jest adiunk
tem w Katedrze Rybactwa Jeziorowego 
i Rzecznego Wydziału Ochrony Środowi
ska i Rybactwa. Jej badania naukowe do
tyczą szeroko pojętej biotechnologii roz
rodu ryb i larwikultury. W swojej pracy 
skupia się nad poznawaniem efektów ży
wienia ryb żywym pokarmem i wpływem 
podawania zmodyfikowanego pokarmu 
na wzrost larw oraz rozród tarlaków ryb 
słodko wodnych.
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naukowe dotyczą szeroko rozumianej akwa-
kultury ryb słodkowodnych. W prowadzo
nych badaniach skupia się przede wszystkim 
na zagadnieniach dotyczących doskonale-
nia podchowu larw oraz ich biologii. Drugi 
nurt aktywności naukowej obejmuje analizę 
uwarunkowań efektywności ekonomicznej 
produkcji materiału zarybieniowego różnych 
gatunków ryb.
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skoMazurskiego w Olsztynie. Jego główne 
zainteresowania zawodowe i naukowe to 
efektywność ekonomiczna przedsięwzięć ry-
backich: efektywność ekonomiczna zarybień 
jezior koregonidami, analiza progu rentow
ności produkcji materiału zarybieniowego, 
ocena opłacalności stawowej i jeziorowej 
produkcji rybackiej. Wycena i waloryzacja 
zasobów wodnych i rybackich: wycena je
zior i gospodarstw rybackich z zastosowa
niem metod porównawczych, dochodowych 
i kosztowych. Rozwój zrównoważony: pra
wne, ekonomiczne i przestrzenne aspek
ty rozwoju rybactwa, gospodarki wodnej 
i ochrony środowiska na poziomie lokalnym 
i regionalnym.
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