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Narzędzia i metody połowu tarlaków 
karpiowatych ryb reofilnych

Roman Kujawa 
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, UW-M Olsztyn

Obecnie tylko nieliczne ośrodki zarybieniowe zajmują się produkcją 
i hodowlą reofilnych ryb karpiowatych (Wojda 1998), a rezultaty ich prac 
są często niezadowalające (Bartel 2000). Powodem takiej sytuacji był 
brak dobrze opanowanej biotechnologii rozrodu i podchowu materiału 
zarybieniowego. Pierwszym etapem produkcji materiału zarybieniowe-
go reofilnych ryb karpiowatych jest zgromadzenie odpowiedniej liczby 
tarlaków. Najczęściej są to ryby odławiane ze środowiska naturalnego 
przy pomocy sprzętu stawnego (wontonów).

Ryby po złowieniu powinny być jak najszybciej oswobodzone. Dzięki 
częstemu sprawdzaniu wontonów (co kilka godzin) przebywają w sieciach 
bardzo krótko. Odpowiednio dobrana wielkość oczek siatki oraz delikat-

Odłów tarlaków bolenia przy pomocy wontonów (Fot. R. Kujawa)
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ne uwalnianie ryb z oczek siatki zapobiega utracie łusek. W przypadku 
silnego zaplątania się ryby, należy przeciąć oczko siatki. Tak odłowio-
ne osobniki są idealnymi tarlakami do dalszych manipulacji związanych 
z rozrodem w warunkach kontrolowanych. Ryby po wyjęciu z wontonów 
należy transportować do brzegu w dreblu, pojemniku z wodą lub specjal-
nych klatkach. W przypadku transportu ryb w zamkniętych pojemnikach 
trzeba pamiętać o częstej podmianie wody.

Tarlaki reofilnych ryb karpiowatych mogą być łowione bezpośrednio 
na tarliskach kilka dni przed tarłem (Vostradovsky i Vasa 1981, Kauko-
ranta i Pennanen 1988) lub w trakcie jego trwania (Jakucewicz i Jaku-
bowski 1990, Poncin i in. 1990). Są to najczęstsze sposoby pozyskiwania 
tarlaków, ale metoda ta jest nieobojętna dla znajdującej się na tarlisku 
złożonej już ikry. Ten sposób połowu trzeba prowadzić bardzo umiejęt-
nie i z dużym rozeznaniem terenu, aby nie zniszczyć złożonej już tam 
wcześniej ikry. Ponadto rokroczne powtarzanie odłowu tarlaków w jed-
nym i tym samym miejscu na tarlisku może zniechęcić ryby (wypłoszyć) 
do odbywania tarła w tym miejscu. Warto pamiętać, iż w przypadku kar-
piowatych ryb reofilnych na tarliska jako pierwsze przypływają samce, 
gdzie następnie przez kilka dni oczekują na samice. Samice po przypły-
nięciu na miejsce tarła składają ikrę i odpływają. Odławiając tarlaki go-
towe do tarła można „wycierać” je bezpośrednio w terenie (na miejscu 
pozyskania), a do wylęgarni przewozi się ikrę i mlecz „na sucho” lub już 

Klatka do transportu tarlaków w wodzie. (Fot. D. Żarski)
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zapłodnioną ikrę. Zaletą takiego sposobu postępowania jest to, że ryby 
po tarle natychmiast zostają wypuszczone do rzeki, dzięki czemu nie 
zostaje zmniejszona liczebność lokalnych populacji. Istnieje także moż-
liwość inkubacji ikry w terenie w tak zwanych terenowych wylęgarniach 
(Łuczyński 1988), czy też bezpośrednio w korycie rzeki w odpowiednio 
do tego celu przystosowanych aparatach wylęgowych. Drugą bardzo 
podobną metodą jest odłów z rzek ryb dojrzałych i gotowych do rozrodu 
na 2-3 tygodnie przed naturalnym tarłem. Po odłowie ryby są początko-
wo przetrzymywane w specjalnym sadzu i dopiero po złowieniu pożą-
danej liczby tarlaków przewożone do wylęgarni, gdzie po zastosowaniu 
stymulacji hormonalnej pozyskuje się od nich produkty płciowe (Vostra-
dovsky i Vasa 1981, Kaukoranta i Pennanen 1988, Horvath i in. 1997). 
Wadą przedstawionych powyżej metod jest uzależnienie się od warun-
ków środowiskowych, które niejednokrotnie mogą uniemożliwić pozy-
skanie produktów płciowych. 

Prowadząc połowy przez kilka dni, odłowione osobniki należy prze-
transportować do brzegu w odpowiednich warunkach, a następnie 
umieścić w specjalnie do tego celu skonstruowanych sadzach wy-
konanych z tkaniny sieciowej. Możliwe jest również gromadzenie ryb 
z rzek przez cały rok i przetrzymywanie ich w warunkach kontrolowa-
nych (stawy, baseny tarlakowe) (Kucharczyk i in. 1998, Kujawa i in. 
1999, 2000). W takim przypadku najlepsze efekty osiąga się odławia-

Zamknięcie
(suwak)

Metalowe pręty
(konstrukcja

nośna)

Klatka
z dzianiny

rękaw z dzianiny

Sadz do przetrzymywania tarlaków
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jąc tarlaki w okresie wiosennym. Jednakże wskutek zmiany środowi-
ska oraz uszkodzeń ciała w trakcie połowów, można spodziewać się 
strat dochodzących nawet do 50% podczas rocznego przetrzymywa-

Połowy ryb niewodem w okresie zimowym (Fot. R. Kujawa)

Połowy kombinowane przy użyciu wontonów i zestawu do elektropołowów (Fot. R. Kujawa)
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nia tarlaków. W praktyce oznacza to konieczność niemal corocznego 
powtarzania odłowów, powodując równocześnie ubożenie naturalne-
go stada tarłowego. 

Wszelkie manipulacje z rybami należy przeprowadzać przy zacho-
waniu szczególnej ostrożności, nie narażając ryb na kontakt z mroźnym 
powietrzem. Po wyjęciu z matni tarlaki powinny natychmiast trafić do fo-
liowych worków transportowych, a po przewiezieniu do wylęgarni ryby 
należy stopniowo aklimować do wyższej temperatury. 

Możliwe jest również pozyskiwanie tarlaków reofilnych ryb karpio-
watych w okresie zimowym. Wówczas ryby pochodzą z połowów pod-
lodowych przeprowadzanych przy pomocy przywłoki czy też niewodu 
podlodowego. 

W niewielkich płytkich ciekach o przejrzystej wodzie i wolnym nurcie, 
można odławiać tarlaki reofilnych ryb karpiowatych przy użyciu zesta-
wu do elektrycznych połowów. Przy pomocy takiego zestawu można nie 
tylko łowić ryby, ale też używać go jako element płoszący i naganiają-
cy tarlaki do wcześniej ustawionych sieci stawnych. Efektywność takich 
kombinowanych połowów jest znacznie wyższa niż konwencjonalnych 
przy użyciu samego zestawu do elektrycznych połowów. 

Wychów tarlaków w warunkach kontrolowanych

Inną metodą, alternatywną do pozyskania tarlaków ze środowiska natu-
ralnego, ostatnio dość często stosowaną, jest wychów stada podstawo-
wego od wylęgu w warunkach sztucznych (Poncin i in. 1987, Philippart 
i in. 1989) lub w stawach karpiowych (Śliwiński i in. 1995, Cieśla 1996). 
Do jej niewątpliwych zalet należy zaliczyć całkowite uniezależnienie „bazy 
tarlakowej” od naturalnej rekrutacji, możliwość sterowania rozrodem (np. 
poprzez manipulacje temperaturą oraz fotoperiodem) i przeprowadzanie 
tarła poza okresem naturalnego rozrodu, czy nawet kilkukrotnie w ciągu 
jednego roku.

Modyfikacją tej metody jest wychów stada podstawowego od wy-
lęgu w stawach karpiowych (Śliwiński i in. 1995, Cieśla 1996). Jest 
to sposób mało wydajny i bardzo niepewny, gdyż ryby są przez kilka 
lat narażone na presję ze strony organizmów drapieżnych do których 
zaliczamy norki, wydry oraz ptaki preferujące w swojej diecie ryby. 
Także kłusownicy są dużym zagrożeniem dla selektów. Nie bez zna-
czenia jest także dostępność i odpowiedni dobór pokarmu dla przy-
szłych tarlaków.
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Podsumowując trzeba stwierdzić, iż pozyskanie tarlaków reofilnych 
ryb karpiowatych ze środowiska naturalnego w celu pobrania od nich 
produktów płciowych jest zajęciem bardzo pracochłonnym i wymagają-
cym dużej wiedzy i doświadczenia.

Narybek brzany wychowywany w warunkach kontrolowanych (Fot. R. Kujawa)
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Praktyczne zastosowanie elektropołowów 
w wodach powierzchniowych

Roman Kujawa 
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, UW-M Olsztyn

Zakres stosowania

W niewielkich płytkich ciekach o przejrzystej wodzie i wolnym nurcie, 
można odławiać tarlaki reofilnych ryb karpiowatych przy użyciu zestawu 
do elektrycznych połowów ryb. Przy pomocy takiego zestawu można nie 
tylko łowić ryby, ale też używać go jako element płoszący i naganiający 
ryby do wcześniej ustawionych sieci stawnych (Vibert 1967, Dembiński 
i Chmielewski 1973, 1977). Efektywność takich kombinowanych poło-
wów jest znacznie wyższa niż konwencjonalnych przy użyciu samego 
zestawu do elektrycznych połowów ryb.

Za pomocą elektropołowów możliwa jest ochrona i kontrola stanu 
zarybienia. 

Najczęściej elektropołowy stosuje się w następujących przypadkach:
Odłów tarlaków w celu pozyskania produktów płciowych,• 
Odłowienie chorych ryb w celu zapobiegania rozszerzeniu się • 
chorób, 
Pozyskiwanie ryb w celu kontroli ich kondycji,• 
Ustalenie stopnia przeżywalności ryb,• 
Usuwanie nadmiaru ryb w celu poprawy przyrostu pozostałych.• 

Wybór urządzenia

Dla różnych warunków wód powierzchniowych stosuje się różne urzą-
dzenia do elektropołowów. Przy zakupie agregatu do elektropołowów 
należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

Urządzenie powinno swoją mocą odpowiadać przewodności wód, • 
gdzie przeprowadza się połów.
Urządzenie powinno być możliwie lekkie.• 
Obsługa powinna być prosta. • 



16

Klasyczny zestaw agregat – przystawka prostownikowa 
do elektropołowów

Ze względu na dużą masę agregatu prądotwórczego jest to zestaw słu-
żący do połowów ryb z łodzi lub brzegu (Dembiński i Chmielewski 1977). 
Połów odbywa się przy użyciu prądu stałego. 

Impulsowy przyrząd do połowów ryb (IUP-12)

Należy stosować tylko w potokach, płytkich odcinkach rzek i tam gdzie 
woda jest przejrzysta, a jej głębokość nie przekracza 1 metra. Połów 
odbywa się przy użyciu prądu o charakterystyce podobnej do prądu 
impulsowego, dlatego też urządzenie to charakteryzuje się dużą strefą 
płoszenia ryb, a niewielką strefą elektrotaksji. Źródłem prądu jest akumu-
lator 12V. Podczas połowów ryb, aby zbytnio ich nie płoszyć poza strefą 

Narzędzia do połowu ryb prądem elektrycznym (a – agregat prądotwórczy z przystawką 
prostownikową służąca do dwupołówkowego prostowania prądu przemiennego 220V 
z agregatu; b – moduł do połowów prądem impulsowym; c – agregat plecakowy 
do odłowu ryb w płytkich ciekach) (Fot. R. Kujawa)
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elektrotaksji, elektrodę połowową należy włączać na możliwie krótki czas. 
Podbieranie ryb elektrodą połowową należy wykonywać bezwzględnie 
po jej wyłączeniu. W przeciwnym przypadku doprowadzimy do śnięcia 
ryb. Ryby narażone na dłuższą ekspozycję giną na skutek uszkodzeń 
kręgosłupa.

Plecakowy agregat do elektrycznych połowów ryb

Umożliwia połów ryb przy użyciu prądu stałego podobnie jak w klasycz-
nym zestawie do elektrycznych połowów ryb lub przy użyciu prądu impul-
sowego. Niewielka masa (około 13 kg). Połów ryb odbywa się podobnie 
jak w przypadku innych urządzeń do elektropołowów. Po zanurzeniu 
elektrody połowowej (anody) i załączeniu prądu, ryby ulegają elektro-
taksji i zaczynają płynąć w kierunku anody. Wówczas należy je wyłowić 
kasarkiem w przeciwnym przypadku ulegną elektronarkozie i opad-
ną na dno. Czas ekspozycji ryb na pole elektryczne nie powinien być 
dłuższy niż 15-20 sekund (Świerzowski 1973). W przypadku stosowanie 
zestawu z łodzi posiadającej drebel do przetrzymywania ryb, należy go 
zaekranować przy pomocy wkładu z aluminiowej blachy. 

Elektrody

Mimo stałej mocy urządzenia, wielkość i kształt elektrod ma istotny wpływ 
na połowy. Niezależnie od mocy, rodzaju prądu i przewodności wody obowią-
zuje następująca zasada: im większa powierzchnia anody, tym mniejsza 
jest koncentracja prądu w jej pobliżu. Moc jaką wytwarza urządzenie jest 
przetwarzana na anodzie i katodzie. Część mocy na katodzie jest traco-
na i nie ma wpływu na efekt połowów. Aby najlepiej wykorzystać energię, 
dla wybranej anody, katoda powinna mieć określone wymiary minimalne. 
Jeżeli katoda będzie za mała, to znacznie wzrosną straty energii. Większe 
anody wymagają odpowiednio większych katod. Większe elektrody poło-
wowe, które z powodu swojej niższej oporności zasilane są niższym napię-
ciem, ale wyższym prądem lepiej wykorzystują energię i są skuteczniejsze. 
Wykorzystanie mocy jest efektywniejsze (większy zasięg przy takiej sa-
mej mocy), ryby lepiej reagują. Ponieważ rozdzielają one prąd na dużej 
powierzchni, to dzięki temu łagodnie oddziaływają na ryby. Elektrody poło-
wowe dobiera się również do mocy urządzenia. Nie zaleca się stosowania 
dużych elektrod do małego urządzenia. Najczęściej stosowane są elektrody 
połowowe o średnicach 30, 40 i 50 cm. Moc wytwarzana przez urządzenie 



18

jest częściowo przetwarzana przez elektrodę przyciągającą (anodę) i czę-
ściowo przez odpychającą (katodę). Długość katody musi być odpowied-
nia do wielkości pierścienia anody. Korzystnie jest wybrać długość elektrody 
odpychającej ok. 3 – 4 krotności zasięgu elektrody przyciągającej. Strata 
wynosi wtedy ok. 25%. Jeżeli połowy odbywają się na większych wodach 
powierzchniowych, gdzie zastosowanie długiej elektrody nie stanowi pro-
blemu, to dobrze jest zwiększyć długość elektrody przyciągającej na ok. 6 
– 8 krotność zasięgu elektrody przyciągającej (strata ok. 15%). Dalsze prze-
dłużanie nie daje większych rezultatów. Na małych wodach powierzchnio-
wych nie bierze się pod uwagę pełnej mocy urządzenia, ale istnieje problem 
z wprowadzeniem dłuższej elektrody przyciągającej. Tu skrócenie elektrody 
przyciągającej może być korzystniejsze, ale nie powinno się stosować krót-
szych niż 2-krotność zasięgu (strata ok. 35%). Przy dalszym skracaniu straty 
bardzo wzrastają. Standardowa długość elektrody przyciągającej wynoszą-
ca 2 – 6 m, w zależności od urządzenia, nie jest optymalnym rozwiązaniem 
dla każdego przypadku. W zależności od warunków należy zastosować elek-
trodę przyciągającą o innej długości. Wyżej podane zależności funkcjonują 
niezależnie od producenta urządzenia, rodzaju prądu, mocy i przewodności 
wody. Pomijanie tych zależności jest najczęstszym błędem popełnianym przy 
elektropołowach. Elektrody przyciągające są najczęściej za małe, a elektrody 
wypłaszające za krótkie. Wielkości dostarczanych elektrod są ze sobą zależ-
ne. Zwiększenie elektrody powoduje wzrost odbioru mocy, tzn. urządzenie 
jest bardziej obciążone.

Najczęściej stosowane anody są w kształcie okręgu o średnicy do 50 
cm. Proporcje elektryczne najczęściej nie są korzystne, gdyż z powodu dość 
małej powierzchni powstaje duża koncentracja prądu. Mogą one pracować 
jedynie przy małej mocy, aby uniknąć uszkodzeń ryb. Zaletą jest łatwość po-
ruszania się w trudnych warunkach terenowych. Ręcznie prowadzone ano-
dy stosuje się wtedy, gdy nie można zastosować anod powierzchniowych. 
Stosuje się je na wodach z nierówną linią brzegową, o stale zmieniającej się 
głębokości i dużą ilością przeszkód, takich jak np. dryfujące drzewa, zakrza-
czenia, głazowiska itp. Jeżeli tylko warunki pozwalają należy wybierać ano-
dy o możliwie dużej średnicy lub anody powierzchniowe. Najczęściej taka 
anoda jest podczas pracy stale włączona. Przełącznik czuwaka jest stale 
włączony i łódź opływa wybrany obszar. Na wodach powierzchniowych 
przy połowach impulsowych bardzo odczuwalne jest każde zachowanie 
wypłaszające. Należy wtedy usprawnić odłów, zanim na krótko załączy się 
anodę. Można łódź popychać bosakiem. Użycie silnika jeszcze bardziej 
ułatwi pracę, pod warunkiem, że można dostatecznie zmniejszyć pracę 
silnika i swobodnie sterować łodzią. Zaleca się zasilanie elektrod prądem 
stałym, wówczas pod wpływem elektrotaksji ryby podpływają do anody 
i poddane są słabej elektronarkozie. W przypadku stosowania dużych 
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anod powierzchniowych w postaci zelektryfikowanej siatki, moc prądu 
stałego jest za słaba i anody muszą być zasilane prądem impulsowym.

Katody wykonane są najczęściej z miedzi lub stali nierdzewnej w kształ-
cie liny lub paska. Możemy stosować katody standardowe lub katody pły-
wające. Przewodność wód powierzchniowych jest bardzo różna. Dlatego 

Typowe elektrody. Przyciągająca – anoda (u dołu) oraz odpychająca – katoda (u góry) 
(Fot. R. Kujawa)
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urządzenia można ustawić na maksymalne dopuszczalne obciążenie. 
Można tego dokonać przełącznikiem napięcia. Nie należy przekraczać 
natężenia prądu wyjściowego dla wartości podanych na tabliczce znamio-
nowej, gdyż w przeciwnym razie nastąpi automatyczne wyłączenie urzą-
dzenia. 

Jeżeli prąd ma być wyższy, to można zmienić go skracając katodę. 
Jednocześnie należy zmniejszyć anodę. Jeżeli np. nie posiadamy anody 
o mniejszym pałąku, to można częściowo okleić pałąk wodoodporną ta-
śmą izolacyjną. Moc możemy zredukować również zmniejszając obroty 
silnika za pomocą dźwigni gazu. Jeżeli przy obu ustawieniach przełącz-
nika nie chcemy osiągnąć maksymalnego prądu, to przedłużenie katody 
możliwe jest za pomocą dostatecznie grubej taśmy miedzianej (o prze-
kroju poprzecznym 16 mm2) lub paska blachy. Wtedy można zwiększyć 
też anodę stosując pałąk o większej średnicy. 

Zabezpieczenia

We wszystkich urządzeniach zastosowane są zabezpieczenia chronią-
ce osoby dokonujące elektropołowu ryb. W razie wystąpienia niebez-
pieczeństwa następuje automatyczne odcięcie dopływu prądu, dzięki 
czemu rybak nie ulega porażeniu prądem. Przystawka prostownikowa 
zapewnia automatyczne przełączenie napięcia roboczego 250-300V 
prądu stałego na napięcie bezpieczne 12V prądu stałego po wyjęciu 
jednej z elektrod z wody. Podest bezpieczeństwa posiada przełącznik 
przerywający dopływ prądu do elektrody połowowej w momencie kiedy 
na podeście nie stoi rybak jej używający.

Metody i technika połowów w wodach powierzchniowych

Przed rozpoczęciem połowów w wodach powierzchniowych należy pa-
miętać o następujących ogólnych zasadach:

Generalnie należy odróżnić pojęcie odłowów od połowów. Przy • 
odłowach danych wód wyławia się wszystkie ryby. Jest to możli-
we jedynie na wodach małych i zamkniętych. Natomiast połowy 
można przeprowadzić prawie we wszystkich wodach, gdyż łowi 
się tylko część ryb.
Podczas pracy z urządzeniami do elektropołowów oprócz osoby • 
obsługującej agregat musi być przynajmniej jedna osoba do po-
mocy. Wszyscy uczestnicy muszą być przeszkoleni i powiadomie-
ni o szczególnych zagrożeniach. 



21

Do połowów należy używać izolowanych rękawic i wodoszczel-• 
nych, izolowanych butów gumowych lub spodni podgumowanych 
(spodniobuty). Jeżeli elektropołowy wykonuje się z łodzi, to należy 
stosować kamizelki ratunkowe. 
Szczególnie należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem poło-• 
wów sprawdzić wszystkie przewody i urządzenie, gdyż na oso-
bie prowadzącej połów spoczywa cała odpowiedzialność za 
akcję połowową. 
Aby chronić urządzenie i przede wszystkim ryby, elektropołowy • 
należy rozpocząć od najmniejszego napięcia wyjściowego jakie 
można ustawić na urządzeniu. Dopiero później dostosowuje się 
napięcie wyjściowe odpowiednio do warunków połowów. 
Nie należy prowadzić elektropołowów w czasie opadów deszczu.• 

W zależności od miejsca połowu wyróżniamy: połowy w potokach, 
rzekach oraz wodach stojących. 

Standardowe zabezpieczenia w narzędziach do połowu prądem elektrycznym (a – 
wychyłkowy, na stacjonarnym agregacie prądotwórczym; b – podest bezpieczeństwa; 
c – przy agregacie plecakowym) (Fot. R. Kujawa)
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Połowy w potokach

Najprościej jest przeprowadzić połowy w potokach o szerokości do 5 metrów, 
w których można brodzić. W takim przypadku używa się urządzeń na baterie 
(np.: IUP-12) lub na silnik benzynowy, które rybak nosi na plecach. Jako ano-
da służy zelektryfikowany podbierak z zaizolowanym trzonkiem. Wyłącznik 
czuwakowy bezpieczeństwa jest zamontowany na tylnej części trzonka 
podbieraka. Jako katoda najlepiej służy linka miedziana o przekroju po-
przecznym około 16 mm2 i minimalnej długości 2 m. Rybak ciągnie za 
sobą katodę, która jest podłączona do urządzenia, w odległości ok. 1,5 – 5 m 
(w zależności od terenu) i łowi ryby idąc w górę potoku. On lub jego pomoc-
nik wyławia ryby podpływające do anody. 

Nie złowione ryby próbujące uciekać w górę potoku rybak może wy-
łowić później na przeszkodach typu próg denny. 

Jeżeli w potoku ustala się tylko stan zarybienia, to nie należy wyciągać 
ryb z wody aby ograniczyć do minimum ich stres związany z połowami. 
Rybak powinien określić szybko gatunek ryby i oszacować jej wielkość. 
Pomocnik w tym momencie zapisuje podawane dane na przygotowanej 
liście. Jeżeli potok ma być całkowicie odłowiony, to wyznaczony odcinek 
należy odgrodzić sieciami o małych oczkach. 

Odławianie wykonuje się również pod prąd. Podpływające ryby odławia 
dwóch pomocników za pomocą normalnych podbieraków. Ponieważ przy 
jednokrotnym odłowieniu nie wszystkie ryby zostaną wyłowione, odcinek 
ten należy odławiać dwu- lub trzykrotnie. Między kolejnymi odłowami należy 
zrobić przerwę, tak aby ryby, które wcześniej znalazły się w polu prądowym 
mogły chwilę odpocząć. W potokach szerszych niż 5 metrów dobrze jest 
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prowadzić połowy przy użyciu dwóch lub trzech urządzeń przenośnych lub 
gdy pozwala na to moc urządzenia, za pomocą 2 podbieraków anodowych. 
Rybacy łowią wtedy idąc jeden obok drugiego.

Elektropołowy w małej rzece (Fot. R. Kujawa)

Elektropołowy w części przybrzeżnej jeziora (Fot. R. Kujawa)
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Połowy w rzekach

W rzekach stosuje się połowy z łodzi lub łowi brodząc. Przy tej drugiej 
metodzie można stosować kilka przenośnych urządzeń lub jedno stacjo-
narne na brzegu. Jeżeli używa się jednego urządzenia stacjonarnego, 
to do połowów należy użyć dwóch lub więcej zelektryfikowanych podbie-
raków. Uzależnione jest to oczywiście od mocy urządzenia i szerokości 
wód powierzchniowych.

Jeżeli głębokość wody jest dostateczna, to zaleca się użycie łodzi 
z płaskim dnem. W tym przypadku agregat połowowy i rybak znajdują 
się w łodzi więc nie ma potrzeby uważania na niedogodności przy pro-
wadzeniu długiego kabla wzdłuż przeszkód przybrzeżnych. Jako anodę 
stosuje się zelektryfikowany podbierak. Aby lepiej wykorzystać działanie 
odpychające katody na większych wodach powierzchniowych należy 
stosować katody dobrane do danych wód. Obok standardowych cią-
gnionych katod linowych lepsze wyniki połowów dają katody składają-
ce się z liny o grubości ok. 6 – 8 mm, która sięga od jednego brzegu 
do drugiego. Do liny stalowej przymocowane są w odstępach co 10 cm 
dalsze liny stalowe, które powinny sięgać do dna. Dzięki temu działanie 
wypłaszające jest wykorzystane na całej szerokości rzeki. Katoda ma za-
izolowane końce, dzięki czemu pomocnicy obu brzegach mogą ją cią-
gnąć pod prąd rzeki za rybakami. Tego typu katoda nadaje się również 
do połowów w potokach.
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Inna technika połowów składa się z kombinacji osnowy przyciągającej 
i wypłaszającej. Do stalowej liny unoszonej przez pływaki przymocowane 
są w odstępach co 30 cm taśmy o szerokości 30 mm i długości ok. 2,4 m. 
Taśmy służą jako katoda. Jako anodę mocuje się dodatkowo na linie trój-
kątne ramy z drewna w odstępie 2,4 m. Są one okute wąskimi taśmami. 
Anody płyną za katodą w odległości ok. 3 m, tak aby między nimi nie było 
kontaktu. Pływającą osnowę rozkłada się na wodzie. 



26

Następnie ciągnie się ją pod prąd po obu brzegach rzeki. W odległo-
ści ok. 50 m powyżej rozłożonej osnowy należy założyć przegrodę. Im 
bardziej osnowa zbliża się do przegrody, tym więcej ryb próbuje uciec 
od osnowy wypłaszającej. Przy tym dostają się one w pole elektryczne 
osnowy i gromadzą się przy ciągnionych z tyłu anodach. Tam wyławia 
się je zwykłym podbierakiem. Metoda połowu jest bardzo skuteczna ale 
i pracochłonna. Długość osnowy nie może być dłuższa niż 25 m, ponie-
waż zbyt mała jest moc agregatów do elektropołowów. Przy szerszych 
wodach płynących możliwe są jedynie połowy przybrzeżne. Do połowów 
należy używać łodzi. Również w tej metodzie korzystniej jest stosować 
anody i katody wykonane samodzielnie.

Jeżeli przy połowach jako anody używa się podbieraka podłączone-
go pod napięcie, to warto zwiększyć katodę. Do tego nadaje się katoda 
linowa. Mocuje się ją na burcie łodzi, po przeciwnej stronie niż anoda. 
W wyniku działania elektrycznego pola wypłaszającego katody uzyskuje 
się taki efekt, że ryby, które chcą uciekać pod łódź, trafiają ponownie 
do anody przyciągającej.

Również bardzo dobre wyniki uzyskuje się stosując elektrody skła-
dane, mocowane wysoko. Szczególnie zaleca się ją do połowów 
przybrzeżnych prowadzonych z łodzi. Jako anodę nie stosuje się 
podbieraka podłączonego pod napięcie, lecz „anodę taśmową” przy-
mocowaną do łodzi. Do uchwytu z włókna szklanego o długości 1,5 
m przymocowane są w odstępach co 10 cm cienkie taśmy o długości 
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1,4 m i szerokości 30 mm. Na końcach taśm z blachy nierdzewnej 
przymocowane są pływaki z tworzywa sztucznego, tak aby anoda 
utrzymywała się na powierzchni wody. Na środku uchwytu z tworzywa 
sztucznego zamontowana jest dodatkowa taśma z pływakiem o dłu-
gości 4 m. Katoda składa się z dwóch lin stalowych o grubości 8 mm 
i długości 6 m. Liny mocowane są po przeciwnej stronie względem 
anody. Przy tym powinny one sięgać do wody ok. 2 m przed począt-
kiem anody.

Połów odbywa się wówczas nie pod, lecz z prądem rzeki. Anoda ta-
śmowa jest zwrócona ku brzegowi. Ponieważ ryby ustawione są pod 
prąd, to przy działaniu pola wypłaszającego próbują uciec od katody. 
Wtedy dostają się całym ciałem w zasięg działania „anody taśmowej”. 
Tam wyławia się podpływające ryby normalnym podbierakiem. Sku-
teczność metody potwierdza fakt, że długie liny stalowe katody sięgają 
do dna, które najczęściej ma lepszą przewodność niż woda i że ano-
da ma większą powierzchnię niż podbierak podłączony pod napięcie, 
co jednocześnie zwiększa się zakres działania anody.
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Połowy w wodach stojących

Opisane powyżej metody połowu dla wód płynących mogą być również 
stosowane w wodach stojących. Ponieważ większość wód stojących po-
siada dużą powierzchnię, to jedynie połowy przybrzeżne są tu skutecz-
ne. W innym razie należy pewną część wód odgrodzić siatkami. 

Elektropołowy na małych i odgrodzonych powierzchniach można pro-
wadzić w poniżej opisany sposób. Agregat połowowy można ustawić 
w łodzi lub na brzegu. Specjalna katoda jest wykonana jako tyczka uzie-
miająca, którą wbija się w brzeg lub dno zbiornika wodnego. Dno musi 
wykazywać dobrą przewodność. 

Jeżeli zbiornik wodny można odławiać tylko za pomocą sieci, to ist-
nieje możliwość podłączenia jej pod napięcie. Do tego potrzebne jest 
urządzenie impulsowe o odpowiedniej mocy. Jako anoda służy lina sta-
lowa wpleciona do górnego sznura, a jako katoda – lina stalowa do dol-
nego sznura. 

Ponieważ każdy zbiornik wodny jest inny, to rybak powinien dla każdego 
z osobna ustalić optymalną metodę połowów lub ją na nowo sprawdzać.
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Transport i manipulacje z rybami 
w warunkach kontrolowanych

Roman Kujawa 
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, UW-M Olsztyn

Tarlaki reofilnych ryb karpiowatych odławiane ze środowiska natural-
nego w celu pozyskania od nich produktów płciowych, powinny być 
jak najszybciej przetransportowane do wylęgarni. Ryby przed zała-
dunkiem umieszcza się w workach foliowych lub basenach. Umiesz-
czenie ryb w worku foliowym powinno odbywać się w sposób bardzo 
spokojny, aby ich nie niepokoić. Wszelkie czynności powinny być wy-
konywanie bardzo sprawnie i zdecydowanie. Worek z wodą i ewen-
tualnie anestetykiem powinien znajdować się szczelnym naczyniu 
(wanienka, skrzynka do transportu ryb itp.), aby w przypadku pęknię-
cia worka podczas napełniania go sprężonym tlenem nie doprowadzić 
do uszkodzeń ryb. Liczba tarlaków w jednym worku uzależniona jest 
od czasu transportu i temperatury wody. Im niższa temperatura wody, 
tym większa liczba tarlaków (max 10 kg). Im dłuższy czas przewozu 
tym mniejsza liczba tarlaków w jednym worku. W celu uspokojenia ryb 
do wody w rękawie transportowym dodaje się niewielką ilość aneste-
tyku w dawce uzależnionej od gatunku. W przypadku karpiowatych 
ryb reofilnych najczęściej stosuje się 2-fenoksyetanol w ilości 0,1-0,2 
cm3 dm-3 wody.

Zalecenia podczas transportu ryb

Załadunek (worki z rybami powinny być ułożone równolegle do kie-• 
runku jazdy, na bezpiecznym podłożu wykluczającym przebicie 
worków). Rękawy z rybami nie powinny swobodnie przemieszczać 
się po części bagażowej pojazdu. Należy je odpowiednio zabez-
pieczyć. 
Przewóz (w czasie transportu worki z rybami powinny być osło-• 
nięte przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych np. 
kocem, ciemną folią). 
Załadunek i rozładunek (worki z rybami należy przenosić w pojem-• 
nikach np. wanienkach, aby uchronić je przed rozerwaniem).
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Butla tlenowa wyposażona w reduktor ( Fot. R. Kujawa)

Ryby przygotowane ryb do transportu (Fot. R. Kujawa)
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Zabiegi po transporcie tarlaków

Podział na samce i samice w celu wyeliminowania niekontrolowa-• 
nego tarła spontanicznego w basenach z tarlakami.
Ocena stopnia dojrzałości samic i samców. Określenie dojrzałości • 
tarlaków umożliwi ustalenie odpowiedniego terminu oraz dawek 
iniekcji hormonalnych.
Kąpiele profilaktyczne przeciwko pasożytom i pleśniawce. Zabie-• 
gi te mają na celu ograniczenie rozwoju pleśniawki na powłokach 
ciała ryb narażonym na częste manipulacje. Ponadto ograniczają 
rozwój pleśniawki w miejscach ubytków łusek powstałych podczas 
odłowu.

Baseny do przetrzymywania tarlaków

W naturalnych warunkach czynniki środowiskowe odgrywają istotny 
wpływ na dojrzewanie gonad, a w konsekwencji na terminy tarła. W za-

Sposób umieszczenia rękawów z rybami w samochodzie (Fot. R. Kujawa)
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leżności od gatunku większe znaczenie odgrywa temperatura wody lub 
fotoperiod. W nowoczesnej akwakulturze sztuczny rozród ryb jest jed-
ną z podstawowych metod, na której oparta jest produkcja materiału 
zarybieniowego. Regulując odpowiednio temperaturą wody i długością 
czasu oświetlenia można przyśpieszać lub opóźniać terminy tarła wie-
lu gatunków ryb. Przy wszelkiego rodzaju manipulacjach temperaturą 
i światłem należy mieć na uwadze ich wzajemne powiązania, tzn. zmie-
niając długość dnia świetlnego powinno się odpowiednio do tego zmie-
niać temperaturę wody zgodnie z naturalnymi wymogami dla różnych 
gatunków. 

Przeprowadzenie sztucznego rozrodu w warunkach kontrolowanych 
wymaga posiadania odpowiednich basenów do przetrzymywania tarla-
ków, które wraz z oprzyrządowaniem spełniałyby następujące warunki: 

szeroki zakres regulacji temperatury wody, • 
regulację czasu oświetlenia (fotoperiodu), • 
możliwość szybkiej zmiany profilu obiegu z otwartego na zamknię-• 
ty i odwrotnie, 
regulację przepływu i poziomu wody, • 
znikoma awaryjność, • 
możliwość obsługi i konserwacji przez jedną osobę.• 

Ważenie ryb poddanych anestezji (Fot. R. Kujawa)



34

Do przetrzymywania tarlaków ryb można wykorzystać po niewielkiej 
przeróbce, standardowe zbiorniki o objętości 1 m3 stosowane powszech-
nie do przewozu środków spożywczych. Zbiornik powinien posiadać 
przelew awaryjny oraz odpływ regulujący poziom wody. Poziom wody 
w basenach można regulować rozmieszczeniem otworów w rurze od-
pływowej wykonanej z PCV o średnicy 50 mm. Baseny zaopatrywane 
są w wodę z sieci miejskiej poprzez zawory pływakowe. Podczas ko-
rzystania z miejskiej sieci wodociągowej niezbędny jest stały kontakt 
telefoniczny ze stacjami uzdatniania wody w celu uzyskania informacji 
o planowanym chlorowaniu. 

Stosując niewielki, ciągły dopływ wody wodociągowej zapewniamy 
powolne, aczkolwiek ciągłe usuwanie związków przemiany materii szko-
dliwych dla ryb. Prawidłowe parametry wody zabezpiecza bardzo wydaj-
ny filtr Eheim 2260. Zamontowanie na dopływie gąbki o dużych porach 
ułatwia czyszczenie filtra i zmniejsza obciążenie głównego złoża filtra-
cyjnego. Okresowe czyszczenie gąbek zapewnia utrzymanie klarownej 
wody w basenach, a rozwijająca się na nich flora bakteryjna neutrali-
zuje niektóre związki toksyczne dla ryb. W celu zwiększenia natlenienia 

Basen przystosowany do przetrzymywania tarlaków. (Fot. R. Kujawa)
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wody i jej cyrkulacji wykorzystuje się napowietrzanie z mini kompresora 
(dmuchawy). Takie dodatkowe napowietrzanie jest niezbędne podczas 
przetrzymywania ryb w obiegu zamkniętym jak i podczas kąpieli pro-
filaktycznych lub leczniczych. Oświetlenie basenu zapewniają lampy 
jarzeniowe o mocy 40 W umieszczone w hermetycznych obudowach. 
Do regulacji oświetlenia można wykorzystać zegar sterujący oraz prze-
kaźnik zmierzchowy po niewielkiej przeróbce. 

Utrzymanie temperatury wody na określonym poziomie zapewniają 
dwie grzałki o mocy 2 x 700 W. Podwójna ilość grzałek zapewnia utrzy-
manie temperatury w przypadku awarii jednej z nich. Grzałki mają dużą 
powierzchnię grzejną i leżą na dnie basenu w pobliżu dyfuzora napo-
wietrzającego. Ruch wody wywołany napowietrzaniem zapewnia równo-
mierne ogrzewanie. Urządzenia grzewcze sterowane są elektronicznie 
za pośrednictwem sterownika Dixell typu XR10D. Użyte grzałki posiadają 
przewód zerujący, co zapewnia bezpieczną pracę i nie grozi porażeniem 
prądem w razie „przebicia”. Używając grzałek o mocy 2 x 700 W moż-
na podwyższyć temperaturę wody w basenach do 30°C, przy niewielkim 
przepływie wody z sieci miejskiej o temperaturze 9 – 11°C. 

Ryby podczas przetrzymywania w basenie (Fot. R. Kujawa)
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Przenoszenie (góra) i sposó wyjmowania (dół) ryb z przelotowego kasarka 
(Fot. R. Kujawa)
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Baseny powinny być dokładnie przykryte, aby uniemożliwić rybom 
wyskoczenie, co może się zdarzyć podczas przetrzymywania tarla-
ków np. klenia. W jednym basenie można jednorazowo przetrzymy-
wać kilka – kilkanaście sztuk tarlaków o łącznej masie około 20-25 kg, 
co umożliwia przeprowadzenia sztucznego rozrodu zarówno w celach 
eksperymentalnych jak i na skalę produkcyjną. Odławianie ryb powinno 
odbywać się przy pomocy przelotowych kasarków, dzięki czemu ogra-
niczamy ubytki łusek.
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Rozród karpiowatych ryb reofilnych 
w warunkach kontrolowanych

Krzysztof Kupren, Daniel Żarski, Katarzyna Targońska
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego, UW-M Olsztyn

Opracowanie biotechniki rozrodu stanowi podstawę produkcji mate-
riału zarybieniowego. Pomimo bytowania w podobnych warunkach 
środowiskowych, rozród gatunków karpiowatych ryb reofilnych, takich 
jak boleń Aspius aspius (L.), jelec Leuciscus leuciscus(L.), jaź Leuci-
scus idus (L.), świnka Chondrostoma nasus (L.), brzana Barbus bar-
bus (L.) czy certa Vimba vimba (L.), znacząco się różni. W niniejszym 
rozdziale przedstawiono przede wszystkim syntezę badań przeprowa-
dzonych w Katedrze Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wyników wdrożeń biotech-
niki rozrodu w kilku ośrodkach zarybieniowych zlokalizowanych na te-
renie Polski: Czarcim Jarze, Janowie, Halinowie, Kniei, Oleśnicy oraz 
Pasłęku.

Krótka charakterystyka gatunków

Boleń

Boleń jest jedynym obligatoryjnym drapieżnikiem wśród ryb karpiowa-
tych. W porównaniu do pozostałych gatunków karpiowatych ryb reofilnych 
osiąga największe rozmiary ciała, gdyż charakteryzuje się stosunkowo 
szybkim tempem wzrostu (ryby w wieku 4 lat mają średnio 25 cm długo-
ści całkowitej). Obecnie siedliska jego występowania są objęte ochroną 
na terenie Unii Europejskiej. Boleń jest chętnie poławiany przez wędka-
rzy, którzy cenią jego waleczność i potencjalną wielkość trofeum. Dojrza-
łość płciową uzyskuje w wieku 4-5 lat po osiągnięciu długości całkowitej 
około 30 cm. Względna płodność zawiera się w przedziale od 35110 
do 107940 jaj przypadających na 1 kg masy ciała samicy (Kompowski 
i Neja 2004). Do tarła przystępuje wczesną wiosną, przy średniej tempe-
raturze wody wynoszącej od 5 do 12˚C (Gąsowska 1962, Gajgalas 1977, 
Zhukov 1989). 
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Brzana

Brzana jest jednym z najcenniejszych gatunków wśród karpiowatych ryb 
reofilnych, zarówno pod względem ekologicznym jak wędkarskim. Jest 
to typowy bentofag preferujący środkowy bieg dużych rzek. Samce doj-
rzałość płciową uzyskują drugim i trzecim roku, samice natomiast zazwy-
czaj rok później. Brzana, jako gatunek typowo litofilny, rozród odbywa 
w miejscach o dnie żwirowym i kamienistym. Tarło rozpoczynające się, 
gdy temperatura wody osiąga 15-18°C ma charakter porcyjny - w ciągu 
jednego sezonu trwającego od maja do lipca samice składają 3-4 porcje 
ikry (Poncin i in. 1996, Boroń 2000). Płodność względna waha się po-
między 36000, a 85000 jaj na 1 kg masy ciała samicy (Krupka 1983, za 
Boroń 2000).

Boleń, Aspius aspius (L.) (Fot. R. Kujawa)

Brzana, Barbus barbus (L.) (Fot. R. Kujawa)
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Certa

Certa do lat 80-tych miała duże znaczenie gospodarcze, a w systemie 
Wisły odłowy sieciowe sięgały 100 ton rocznie (Wiśniewolski 1987). Jest 
ona jedyną karpiowatą rybą reofilną odbywającą anadromiczne wędrów-
ki tarłowe. Dojrzałość płciową osiąga w wieku 4-5 lat. Do tarła, podczas 
którego ikra składana jest porcyjnie, certa przystępuje przy temperaturze 
wody wynoszącej około 14-15°C (Bontemps 1971). Płodność względna 
tego gatunku wynosi od 80000 do 159000 jaj na 1 kg masy ciała (Trze-
biatowski i Narożański 1973).

Jaź

W Polsce jaź występuje na całym obszarze (Szczerbowski i in. 1993), 
zamieszkując rzeki, jeziora mające z nimi połączenie, zbiorniki zaporowe 
oraz kanały. Preferuje strefy rzek odpowiadające krainie leszcza i dolnej 
partii krainy brzany (Grift 2001, FAO 2002, Fladung i in. 2003). W wodach 
Europy przedstawiciele tego gatunku dojrzewają zazwyczaj pomiędzy 3, 
a 5 rokiem życia (Berg 1949, Popescu i in. 1960, Papadopol 1961, Balon 
1962, Bruenko i in. 1974), zaś na dalekiej północy nawet w wieku 8 lub 10 
lat (Segerstrale 1933, Musatov 1966). W Polsce jaź przystępuje do roz-
rodu jako jeden z pierwszych rodzimych gatunków – w drugiej połowie 
marca lub na początku kwietnia (Pliszka 1953). Temperatura wody, przy 
której odbywa tarło wynosi od 5°C (Kryzhanovsky 1949, Zhukov 1965, 
Florez 1971) do 15°C (Mann 1996). Jaź należy do fitolitofilnej grupy roz-
rodczej (Balon 1975a, 1984). Płodność tego gatunku jest zróżnicowana 
- wynosi od 8731 do 263412 jaj, a średnio waha się od 45000 do 88000 

Certa, Vimba vimba (L.) (Fot. R. Kujawa)
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jaj (Staff 1950, Zacharova 1956, Popescu i in. 1960,Papadopol 1961, So-
lovieva 1965, Zhukov 1965, Bruenko i in. 1974, Movchan i Smirnov 1981). 
Rozmnażanie i produkcja materiału zarybieniowego jazia są opracowa-
ne najlepiej z pośród wszystkich gatunków karpiowatych ryb reofilnych. 
Znajduje to odzwierciedlenie w wielkości zarybień, które są wśród nich 
największe i od wielu lat systematycznie wzrastają (Turkowski i in. 2008).

Jelec

Jelec należy do gatunków, które nie stanowią przedmiotu połowów, jed-
nakże jest nieodzownym elementem ekosystemów wód płynących sta-
nowiąc znaczący składnik pokarmu ryb drapieżnych (Kucharczyk, i in. 
2008a i b). Jest zaliczany do litofilnej grupy rozrodczej (Balon 1975a), 
jednakże istnieją przypuszczenia, iż ekologia rozrodcza tego gatunku 
jest zbliżona z ekologią klenia (Kucharczyk i in. 2008a). Jelec dojrza-
łość płciową osiąga w wieku 3-4 lat (Hellawell 1974). Temperatura wody 
w trakcie tarła zawiera się w przedziale od 10 do 12°C (Hellawell 1974, 
Tadajewska 1986, Mann 1996). Płodność względna jest szacowana 
na około 100000 ziaren ikry przypadających na 1 kg masy ciała samicy 
(Penczak 1967, Kucharczyk i in. 2008a).

Jaź, Leuciscus idus (L.) (Fot. R. Kujawa)
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Kleń

Na tle innych gatunków karpiowatych ryb reofilnych kleń charakteryzuje 
się najszerszym obszarem występowania i wykazuje stosunkowo dużą 
łatwość dostosowania się do różnych warunków środowiskowych. 
Wielu autorów podaje, iż w Polsce klenie dojrzewają zwykle w wieku 
3-4 lat (Gąsowska 1962, Rolik 1962, Penczak i in.1976, Jakubowski 
i in. 1979, Szczerbowski 1985, Rolik i Rembiszewski 1987). Do rozrodu 
przystępują na przełomie wiosny i lata, później niż pozostałe krajowe 
gatunki z rodzaju Leuciscus, kiedy temperatura wody osiągnie około 
18°C (Kokurewicz 1971, Żelepień 1997). Są to ryby rozmnażające się 
w wodach o bystrym prądzie, a substrat tarłowy stanowi piasek i żwir 
(litofilna grupa rozrodcza) (Staff 1950, Penczak i in. 1976, Starmach i in. 
1976 ). W literaturze istnieją bardzo duże rozbieżności w podawanej 
przez autorów płodności kleni. Jak donoszą Włoszczyński (1963) oraz 
Szczerbowski (1985) w Polsce płodność względna ryb tego gatunku 
wynosi od 50000 do 87000 jaj na 1 kilogram masy ciała (Włoszczyński 
1963, Szczerbowski 1985). Kleń ma niewielki udział w odłowach rybac-
kich, lecz jest cenionym obiektem połowów wędkarskich (Turkowski 
i in. 2008).

 Jelec, Leuciscus leuciscus (L.) (Fot. R. Kujawa)
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Świnka

Niegdyś licznie występująca w krainie brzany, świnka jest obecnie ga-
tunkiem zagrożonym w wodach wielu europejskich krajów (Lusk i Ha-
lačka 1995, Penaz 1996, Keckeis i in. 1997). Jest jednym z nielicznych 
gatunków, którego główny pokarm stanowią glony oraz okrzemki. Świnki 
w warunkach naturalnych dojrzewają płciowo w wieku od 4 do 5 lat. Roz-
ród odbywa się wiosną, gdy woda ma temperaturę od 8 do 12°C (Kec-
keis i in.1996, Keckeis 2001). Płodność względna tego gatunku wynosi 
od 36000 do 40000 jaj na 1 kilogram masy ciała (Żarski i in. 2008). 

 Kleń, Leuciscus cephalus (L.) (Fot. R. Kujawa)

Świnka, Chondrostoma nasus (L.) (Fot. R. Kujawa)
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Pochodzenie tarlaków

Tarlaki karpiowatych ryb reofilnych rzadko pozyskiwane są z hodowli sta-
wowych, częściej pochodzą ze środowiska naturalnego (Cieśla 1998a, 
Kucharczyk i in. 1998a, b, Śliwiński 1998, Ciesla i Konieczny 2000, Augu-
styn 2002, Kujawa i in. 2006a, Jamróz i in. 2008a, b, Krejszeff i in. 2008, 
Kucharczyk i in. 2008b, Targońska i in. 2008b, Żarski i in. 2008a, b), gdzie 
są poławiane przy pomocy sieci. Metoda ta może powodować uszko-
dzenia powłok ciała (Kujawa i in. 2006b). Jeżeli tarlaki bolenia, jazia, jelca 
czy świnki pozyskane są w okresie jesiennym, do wylęgarni można je 
przewieźć już pod koniec lutego, lub na początku marca. Transporto-
wanie ryb w okresie późniejszym (nie dotyczy to jazia) często powoduje 
utrudnienia podczas rozrodu przeprowadzanego w okresie ich natu-
ralnego tarła. Dla podanych gatunków, jak również klenia możliwe jest 
wcześniejsze przeprowadzenie rozrodu, niż to się odbywa w środowisku 
naturalnym (Kucharczyk i in. 1998b, 2000, 2008b, Kucharczyk 2002, Tar-
gońska-Dietrich i in. 2004, Targońska i in. 2008). W niewoli mogą być 
też rozmnażane ryby pozyskane z hodowli w stawach lub warunkach 

Reproduktory ryb: a) tarlak bolenia złowiony przy pomocy wontonu (Fot. R. Kujawa); 
b) uszkodzenia ciała spowodowane połowami sieciowymi; c) samica jazia z chowu 
stawowego; d) tarlaki jazia przetrzymywane w basenach, (Fot. D. Żarski)
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kontrolowanych, a wyniki takich prac zostały opisane między innymi 
przez Myszkowskiego i in. (2000), Wolnickiego i in. (2000), Wolnickiego 
i in. (2002), Targońską-Dietrich i in. (2004), Kujawę (2006a), Jamróz i in. 
(2008a, b), Kucharczyka i in. (2008 b) czy Targońską i in. (2008 b). 

Przetrzymywanie tarlaków

W wylęgarni tarlaki karpiowatych ryb reofilnych powinno się przetrzymy-
wać w basenach o minimalnej pojemności 1 m3, w których maksymalne 
zagęszczenie nie powinno przekraczać 20 – 25 kg/m3 (Kujawa i in. 1999). 
Opisane gatunki są stosunkowo mało odporne na uszkodzenia powłok 
ciała, dlatego podczas wszelkich manipulacji ryby powinny być podda-
wane anestezji np. w roztworze 2-fenoksyetanolu z zastosowaniem dawki 
0,3-0,7 cm3 rozpuszczonego w 1 dm3 wody (Kucharczyk i in. 1998, 2007, 

Tarlaki podczas usypiania w roztworze 2-fenoksyetanolu (Fot. R Kujawa)
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Kucharczyk 2002,Targońska-Dietrich i in. 2003, 2004, Cejko i in. 2008 a, b, 
Jamróz i in. 2008a, b, Krejszeff i in. 2008, Targońska i in. 2008a, b, Żarski 
i in. 2008a, b). Przypuszczalnie można również używać roztworów innych 
preparatów, takich jak MS-222, Propiscin, czy też olejek goździkowy, któ-
re są skuteczne przy anestezji innych gatunków, jednak dotychczas nie 
przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących ich stosowania dla 
karpiowatych ryb reofilnych.

Termiczna oraz hormonalna stymulacja rozrodu

Przeprowadzenie rozrodu karpiowatych ryb reofilnych w warunkach kon-
trolowanych jest możliwe po zastosowaniu stymulacji termicznej oraz 

Środki hormonalne stosowane w rozrodzie karpiowatych ryb reofilnych (a – gonadotropina 
kosmówkowa; b – LH-RH oraz metoklopramid; c – CPH oraz Ovopel-po prawej)
(Fot. K. Kupren i D. Żarski)
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hormonalnej. Pierwsza polega na utrzymaniu odpowiednich temperatur 
od momentu aklimacji ryb, poprzez stymulację, aż po ich owulację/sper-
miację (Kucharczyk i in. 1998a, b, 2000, Kupren i in. 2003, Targońska-
Dietrich i in. 2004, Kupren 2005, Kucharczyk i in. 2008a, b, Kujawa i in. 
2008, Kupren i in. 2008, Targońska i in. 2008b). Zalecane wymagania 
termiczne zestawiono w Tabeli 1.

W literaturze naukowej opisano wiele środków hormonalnych, które 
z różną skutecznością stosowano w kontrolowanym rozrodzie ryb (Tab. 
2). W Polsce najczęściej podawanymi (również rybom karpiowatym re-
ofilnym), są  homogenat z przysadek mózgowych karpia, gonadotropina 
kosmówkowa (hCG), Ovopel, a ostatnio także Ovaprim (Kucharczyk i in. 
1998a, b, 2000, Targońska-Dietrich i in. 2004, Cejko i in. 2008a, b, Jamróz 
i in. 2008a, b, Krejszeff i in. 2008, Kucharczyk i in. 2008a, b, Targońska i in. 
2008b, Żarski i in. 2008a, b). Ich dawkowanie przedstawiono w Tabeli 3.

Większość preparatów hormonalnych przed ich podaniem wyma-
ga właściwego przygotowania - rozpuszczenia lub zhomogenizowania 
w 0,9% roztworze NaCl. Spośród wymienionych jedynie Ovaprim jest 
gotowy do użycia. Hormony w postaci iniekcji można podawać do-
otrzewnowo lub domięśniowo, ale pierwsza z wymienionych metod jest 
najczęściej stosowana. 

Pobieranie Ovaprimu i przeprowadzanie iniekcji dootrzewnowych pod nasadę płetw 
brzusznych (Fot. D. Żarski)
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Pozyskiwanie gamet

Podanie środków hormonalnych zwiększa odsetek samców gotowych 
do rozrodu, ilość uzyskiwanego od nich nasienia oraz poprawia jego 
jakość (Kucharczyk i in. 1999, 2007, 2008b, Kucharczyk 2002, Kupren 
i in. 2003, Targońska-Dietrich i in. 2003, 2004, Cejko i in. 2008a, b, 
Jamróz i in. 2008a, b, Targońska 2008a, b, Żarski i in. 2008b), a po-
zyskanie dojrzałej ikry bez zastosowania hormonalnego wspomaga-
nia w ogóle nie jest możliwe (Jakucewicz i Jakubowski 1990, Cieśla 
1998a, Kucharczyk i in. 1998a, 1999, 2007, 2008b, Śliwiński 1998, 
2000, Kucharczyk 2002, Kupren i in. 2003, Mizieliński 2000, Szabo 
i in. 2002, Targońska-Dietrich i in. 2003, 2004, Jamróz i in. 2008a, 
b, Targońska 2008a, b, Żarski i in. 2008 b). Dla opisanych gatunków 
(oprócz świnki) najlepsze efekty przynosiło stosowanie Ovaprimu 
i kombinacji Ovopelu z Ovaprimem (Kucharczyk i in. 2007, 2008b, 
Jamróz i in. 2008a, b, Targońska i in. 2008b, Żarski i in. 2008a, b) 
(Tabela 4). Latencja, czyli czas pomiędzy ostatnią zastosowaną iniek-
cją (tzw. wywołującą), a momentem wystąpienia owulacji u ryb zależy 
od wielu czynników. Do najważniejszych zaliczana jest temperatura 
wody, wiek (wielkość) ryb oraz rodzaj podanego środka hormonalne-
go. Czasy latencji są też różne dla różnych gatunków (Kucharczyk i in. 

Pozyskiwanie ikry od samicy brzany i jazia (Fot. D. Żarski)
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1998a, b, 2000, Targońska-Dietrich i in. 2004, Jamróz i in. 2008a, b, 
Krejszeff i in. 2008, Kucharczyk i in. 2008a, b, Targońska i in. 2008b, 
Żarski i in. 2008a, b), a ich zestawienie dla karpiowatych ryb reofil-
nych przedstawia Tabela 5. 

Gamety pobierane są od ryb po uprzednim wprowadzeniu ryb w stan 
anestezji, co redukuje stres i ułatwia przeprowadzanie manipulacji. 
Po uśpieniu ryb konieczne jest osuszenie powłok brzusznych, płetw 
parzystych oraz płetwy odbytowej. Takie postępowanie zabezpiecza 
gamety przed przedwczesnym kontaktem z wodą, która aktywuje ruch 
plemników i powoduje zamknięcie mikropyle w oocyt. Gamety pozy-
skiwane są dzięki uciskowi powłok brzusznych wykonywanemu od gło-
wy w kierunku ogona. Ikra gromadzona jest bezpośrednio w suchych 
naczyniach, natomiast nasienie można pozyskiwać bezpośrednio 
na ikrę lub początkowo do suchych strzykawek. Drugi z wymienionych 
sposobów dzięki swej precyzji umożliwia uniknięcia zanieczyszcze-
nia produktów płciowych ekskrementami oraz zgromadzenie nasienia 
do przechowania. 

Pobieranie nasienia od samca bolenia i brzany oraz ikra brzany polana nasieniem (Fot. 
D. Żarski)
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Zapłodnienie i pozbawienie ikry kleistości

Po pozyskaniu gamet są one ze sobą dokładnie łączone, następnie 
zalewane niewielką ilością wody lub roztworu zapładniającego. Przy 
sztucznym zapłodnieniu należy zapewnić pewien nadmiar mlecza (Cie-
śla 1998b, Kucharczyk i in. 2008a, Targońska i in. 2008a). Nie bez zna-
czenia jest także ilość dodanej wody lub roztworu zapładniającego. Jeśli 
dodamy go zbyt dużo, wiele plemników może nie trafić do mikropyle. 
Jeśli za mało, mikropyle jednego oocytu może zostać zakryte przez inny 
oocyt. Dodanie wody do zmieszanych produktów płciowych większości 
gatunków ryb karpiowatych, w tym także karpiowatych reofilnych powo-
duje, że w ciągu kilku sekund następuję zbrylenie się jaj (Woynarovich 
i Horvath 1980, Cieśla 1998b, Kujawa 2004). W takim przypadku bardzo 
prawdopodobne jest to, że pęcznienie większości jaj, a także ich roz-
wój zostaną zahamowane, co w późniejszym okresie, na skutek braku 

Mieszanie gamet bolenia oraz proces zaplemniania ikry (Fot. D. Żarski)
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możliwości wymiany gazowej, spowoduje obumarcie rozwijających się 
embrionów. 

Napęczniałe jajo składa się z: treści komórkowej, przestrzeni periwite-
ralnej (okołożółtkowej) oraz osłonki. Treść komórki jajowej zawiera masę 
żółtka, tłuszcze oraz bruzdkujący zarodek. W treści jaja wyróżnia się dwa 
bieguny; animalny tzw. blastodysk oraz wegetatywny, czyli masę żółtko-
wą. Biegun animalny zawiera jądro komórkowe. Dookoła treści komórki 
znajduje się przestrzeń periwiteralna wypełniona płynem periwiteralnym. 
Płyn ten zawiera rozpuszczone białka. Jaja ryb karpiowatych reofilnych 
otoczone są osłonką promienistą (osłonka pierwszorzędowa – wytwo-
rzona przez oocyt) oraz okrywającą ją cienka błona (osłonka drugorzę-
dowa – wytworzona przez jajnik) (Bieniarz i Epler 1991).

I to właśnie ta zewnętrzna powłoka, odpowiedzialna jest za wspo-
mniane wcześniej zbrylanie się jaj przy kontakcie z wodą (Bieniarz i Epler 
1991). Warstwa ta zawiera glikoproteiny (związki cukrów i białek) dzię-
ki, którym w warunkach naturalnych oocyty przyklejają się do substratu 
i rozwijają oddzielone od siebie. Niedojrzałe jaja nie mają takiej otoczki. 
Wśród różnych gatunków ryb cecha to rozwinęła się ewolucyjnie w różny 
sposób i związana jest z miejscem składania ikry. Dojrzałe oocyty wszyst-

Napęczniałe jajo bolenia (Fot. K.Kupren)
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kich gatunków karpiowatych ryb reofilnych mają po owulacji ową kleistą 
otoczkę. Najsilniej przywierają do podłoża jaja ryb fitofilnych i litofitofil-
nych. Spośród karpiowatych ryb reofilnych do gatunków litofitofilnych, 
składających ikrę zarówno na roślinach jak i twardym dnie zaliczamy ja-
zia i jelca. Pozostałe taksony należą do litofilnej grupy rozrodczej (kleń, 
certa, brzana, boleń, świnka ) tj. ryb składających ikrę na dnie o twardym 
podłożu takim jak np. żwir (Balon 1975a, Mann 1996).

Dla hodowcy owa kleistość stanowi istotny problem podczas sztucz-
nego rozrodu i inkubacji ikry. W celu pozbycia się tej specyficznej właści-
wości jaj, w akwakulturze wykorzystuje się różne preparaty i wiele metod 
pozbawiania kleistości ikry. Metody te można podzielić na mechaniczne 
(oddzielanie pojedynczych jaj), fizyczne (mieszanie płukanie, przylega-
nie cząsteczek np. talku), chemiczne (mocznik, kwas taninowy, enzymy 
proteolityczne) (Robakowski i in. 2006).

Do najczęściej stosowanych metod stosowanych w sztucznym roz-
rodzie, zapewniających najwyższą przeżywalność karpiowatych ryb re-
ofilnych należą klasyczna metoda Woynarovicha oraz rozklejanie ikry 
z zastosowanie roztworu talku (Jakucewicz i in. 1989, Cieśla 1998, Kuja-
wa 2004, Kujawa i in. 2006a).

Płyn Woynarovicha (4 g NaCl + 3g mocznika/dm3 wody) ma podwój-
ne zastosowanie. Zmniejsza lepkość ikry poprzez częściowe rozpusz-
czenie warstwy kleistej i nie dopuszcza do zbyt szybkiego zamknięcia 
się mikropyle.

Rozklejanie ikry z zastosowaniem płynu Woynarovicha (po lewej) i roztworu talku  
(Fot. K. Kupren)
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Zawarty w jego składzie mocznik zwiększa ruchliwość plemników, po-
przez co wzrasta ich zdolność do zapłodnienia komórki jajowej.

Po dodaniu do ikry płynu Woynarovicha mieszamy ja delikatnie przez 
3-5 min., dolewamy płynu i ponownie mieszamy. Następnie dodajemy 
taninę, by po kilku sekundach przemyć ikrę wodą i umieścić w słoju. 
Trzeba pamiętać, że ikra zwiększy swoją objętość 2-3 razy i umieścić 
w słoju 1/3 jego objętości.

Mniej polecana jest do rozklejania ikry karpiowatych ryb reofilnych zmo-
dyfikowana metoda Woynarovicha oraz zastosowanie mleka w proszku. 
W przypadku jazia i bolenia zastosowanie tych metod może powodo-
wać spadek przeżywalności ikry do ok. 10-30% (Kujawa i in. 1997, Cieśla 
1998b). Zastosowanie zawiesiny talku lub klasycznej metody Woynarovi-
cha umożliwia osiągnięcie przeżywalności powyżej 60%. 

Skuteczność stosowania różnych płynów pozbawiających ikrę kle-
istości zestawiono w Tabeli 6. 

Inkubacja ikry

Zaraz po zapłodnieniu jajo zaczyna się rozwijać. Aby zapewnić pra-
widłowy rozwój i wysoką przeżywalność embrionów, ikrę inkubuje się 
w możliwie optymalnych warunkach, z reguły zdecydowanie lepszych 
niż te spotykane w warunkach naturalnych. W obrębie otoczki jajowej 
zarodek przechodzi kolejne fazy rozwoju embrionalnego tj.: bruzdkowa-
nia, gastrulacji oraz częściowo organogenezę, podczas których powsta-
ją i doskonalą się najpierw poszczególne grupy komórek, a nastepnie 
tkanki i organy. Po pewnym czasie z jaja wydostaje się wolnopływający 
embrion. Czas trwania rozwoju zarodkowego niezależnie czy za jego za-
kończenie uważa się moment wyklucia (Koblitskaya 1981, Blaxter 1988, 
Kamler 1992) czy też moment rozpoczęcia pobierania pokarmu egzo-
gennego (Kryzhanovsky 1956, Balon 1975b), zależy od szeregu czynni-
ków środowiskowych i jest nieco różny u poszczególnych gatunków ryb 
reofilnych. 

Do normalnego rozwoju ikra wymaga przede wszystkim odpowiedniej 
temperatury, do której ryby przystosowały się w warunkach naturalnych. 
Jest ona tym czynnikiem środowiskowym, który w największym stopniu 
wpływa na tempo embriogenezy. Ciepło przyspiesza rozwój tzn. wraz 
ze wzrostem temperatury skraca się czas od zapłodnienia do wylęgu 
(Kokurewicz 1969, Kokurewicz 1971, Herzig i Winkler 1986). Dobrym 
przykładem potwierdzającym tę regułę oraz wykazującym różnice w cza-
sie trwania inkubacji ryb z tej grupy jest moment wyklucia jelca, jazia 
i klenia – ryb należących do jednego rodzaju Leuciscus. 
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W tych samych temperaturach inkubacji najwcześniej wykluwa się 
kleń, następnie jaź, a na końcu jelec (Kupren i in. 2008). 

Rozwój zarodkowy poszczególnych gatunków może przebiegać tylko 
w pewnym, właściwym dla nich zakresie temperatur. Granicami tego prze-
działu są wartości, w których rozwój ten jest już niemożliwy: są to górne 
i dolne temperatury letalne. Wewnątrz zakresu temperatur, w którym może 
odbywać się rozwój zarodkowy występują takie jej wartości, w których 
warunki cieplne dla przebiegu embriogenezy są najbardziej korzystne: 
nazywa się je optymalnymi. Larwy klujące się z jaj inkubowanych w tem-
peraturach optymalnych odznaczają się zazwyczaj największą długością 
i masą ciała (są najlepiej rozwinięte). Poza tym wśród wyklutych embrio-
nów obserwuje się mniej osobników z deformacjami rozwojowymi. (Ko-
kurewicz 1969, Rechulicz i in. 2002, Kupren 2005). Zakres temperatur 
tolerowanych przez rozwijające się zarodki karpiowatych ryb reofilnych 
kształtuje się następująco:

Jelec: 4,5 – 23°C (Herzig i Winkler 1986, Kupren 2005)
Jaź: 6 – 23°C (Florez 1972, Kupren 2005)
Kleń: 9,5- 27,5°C (Kupren 2005)
Boleń: 7 – 17°C (Kujawa i in. 1997)
Świnka: 8 – 20°C (Kamler i in. 1998)
Certa: 10 – 24°C (Herzig i Winkler 1986)
Brzana: 16 – 20,5°C (Penaz 1973)
Należy jednak pamiętać że temperatury sprzyjające rozwojowi, podob-

nie jak te wymagane do rozpoczęcia i przebiegu tarła mogą się nieco różnic 
między populacjami jednego gatunku (Kokurewicz 1971, Kupren 2005).

Rozwijająca się ikra wymaga stałego zasilania w tlen. Jego zużycie 
wzrasta znacząco wraz z rozwojem embrionów. Zapotrzebowanie tle-
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nowe rozwijających się jaj ryb łososiowatych zwiększa się około cztero-
krotnie w stadium moruli do końca gastrulacji, aby następnie wzrosnąć 
bardzo gwałtownie, tak, że zarodki przed wykluciem zużywają około 30 
razy więcej tlenu niż na początku rozwoju (Backiel 1964 za Opuszyńskim 
1983). Zapotrzebowanie to wyraźnie wzrasta przy wzroście temperatury 
wody wokół rozwijającej się ikry. Niska zawartość tlenu w wodzie powo-
duje zwolnienie rozwoju zarodkowego, wzrost deformacji rozwojowych 
oraz zmniejszenie liczebności wylęgających się larw, często o mniej-
szych rozmiarach ciała. Spadek ilości tlenu poniżej poziomu krytycznego 
hamuje rozwój embrionalny i powoduje śmierć zarodków Kamler 1992.

Na rozwój ikry ma wpływ nie tylko bezwzględna zawartość tlenu w wo-
dzie, ale i szybkość jej wymiany wokół rozwijających się embrionów. Szereg 
gatunków ryb litofilnych, w przeciwieństwie do fitofilnych nie może się rozwi-
jać prawidłowo bez stałego przepływu wody. Dobrze ilustrują to dane otrzy-
mane przez Jurowickiego1965 (za Opuszyńskim 1983) podczas inkubacji 
jaj certy. Ikrę inkubowano w wodzie przepływowej o różnej koncentracji 
tlenu oraz w dobrze natlenionej wodzie stojącej. Przy identycznej zawarto-
ści tlenu 9 – 10 mg/dm3 przeżywalność zarodków w pierwszym przypadku 
wynosiła 96%, a deformacje rozwojowe stwierdzono u 6%, podczas gdy 
w drugim przypadku przeżyło 58%, a wady rozwojowe wystąpiły u 56% po-
zostałych przy życiu. Przeżywalność zarodków uzyskana w warunkach sta-
łego przepływu była lepsza nawet wtedy, gdy zawartość tlenu obniżono 2,3 
– 5 krotnie w porównaniu z wodą bez przepływu. Wytłumaczeniem tej sy-
tuacji mogą być spostrzeżenia dokonane przez Pliszkę 1964 (za Opuszyń-
skim 1983). Autor ten stwierdził, że podczas inkubacji jaj certy prąd wody 
powoduje stopniowe ścieranie powłoki śluzu z powierzchni jaj polepszając 
wymianę tlenu między rozwijającym się zarodkiem, a środowiskiem. Ma 
to oczywiście duże znaczenie na naturalnych tarliskach, a także wówczas 
gdy po zapłodnieniu nie stosowano żadnych płynów rozklejających.

Na rozwój zarodkowy wpływają poza tlenem także inne gazy rozpusz-
czone w wodzie. Krytyczna koncentracja amoniaku wynosi dla większości 
gatunków 0,3 – 0,4 mg/dm3 (Wuhrmann i Woker 1971 za Opuszyńskim 
1983). Większą tolerancją odznaczają się młode stadia rozwojowe w sto-
sunku do dwutlenku węgla, którego zawartość w wodzie zmienia się 
w szerokim zakresie.

Światło wywiera istotny wpływ na rozwój zarodkowy. Wysoce szko-
dliwie wpływa na rozwijające się jaja łososiowatych, które w warunkach 
naturalnych, podobnie jak część karpiowatych ryb reofilnych należących 
do litofilnej grupy rozrodczej (kleń, boleń, certa, brzana, świnka) rozwija 
się praktycznie w ciemności. Promienie słoneczne mogą zabić zarod-
ki tych ryb lub spowodować przedwczesne wykluwanie. Nie wszystkie 
długości fali świetlnej są jednakowo szkodliwe. Za najbardziej szkodliwe 
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uważa się promieniowanie UV i niebieskie (Breder 1962 za Opuszyńskim 
1983). Stwierdzono, że dla jaj łososiowatych najkorzystniejsze jest świa-
tło zielone. 

Ikra może rozwijać się tylko w wodzie o określonym zasoleniu. Je-
żeli jaja ryb słodkowodnych przeniesie się do wody słonej, będą one 
oddawać wodę i zginą z odwodnienia. Zdolność rozwijających się za-
rodków do przeżycia w wodzie o różnym zasoleniu jest z jednej strony 
uwarunkowana tolerancją tkanek embrionalnych na zmiany ich uwod-
nienia, z drugiej możliwością regulacji, przynajmniej w pewnym zakre-
sie, ciśnienia osmotycznego tkanek i płynów tkankowych. Wrażliwość 
jaj na zmiany zasolenia zmniejsza się po ukończeniu gastrulacji, kiedy 
to cała powierzchnia zarodka zostaje obrośnięta przez tkanki embrio-
nalne, których komórki odpowiedzialne są za regulację ciśnienia osmo-
tycznego (Smith 1957 za Opuszyńskim 1983, Blaxter i Holliday 1963 za 
Opuszyńskim 1983).

Ikra większości gatunków ryb jest bardzo wrażliwa na wstrząsy 
i urazy mechaniczne. Wrażliwość ta jest szczególnie duża podczas 
najwcześniejszych etapów embriogenezy tj. do momentu zamknięcia 
blastoporu (koniec gastrulacji) Blaxter 1969. Nagły mocny przepływ 
wody przez aparat inkubacyjny może w krótkim czasie zniszczyć całą 
ikrę. W stadium „zaoczkowania” wrażliwość ikry obniża się wyraźnie 
i stan taki trwa aż do wyklucia (Woynarovich i Horvath 1980). W prak-
tyce wylegarniczej przepływ wody w aparatach Weissa jest ustalany 
początkowo na poziomie 3 – 4 dm3 na minutę, a po zaoczkowaniu 
zwiększany (nawet do poziomu około 5 dm3 na minutę) i utrzymywany 
przez resztę procesu ikubacji.

Istotnym czynnikiem mogącym wpływać na efekt tarła jest również 
rodzaj stymulacji hormonalnej jakiej poddano reproduktory. Jest do-
brze udokumentowane, że zastosowanie danego preparatu wpływa 
na jakość gamet, a pośrednio na rozwijające się embriony (Kuchar-
czyk i in. 1998a, b, 2000, Targońska-Dietrich i in. 2004, Jamróz i in. 
2008a, b, Krejszeff i in. 2008, Kucharczyk i in. 2008a, b, Targońska i in.
(2008b, Żarski i in. 2008a, b). W różnych latach oraz w różnych okre-
sach tego samego sezonu przeżywalność embrionów może różnić się 
znacząco. Jednak zazwyczaj po zastosowaniu ovaprimu uzyskuje się 
przeżywalność embrionów wyższą niż po zastosowaniu innych środ-
ków hormonalnych.

Aby zapewnić prawidłowy rozwój ikry oraz sukces w postaci zdrowe-
go i licznego wylęgu trzeba zapewnić właściwe warunki inkubacji, które 
uzależnione są od przystosowań rozwijających się zarodków. W praktyce 
wylęgarniczej takie warunki powinny zapewniać urządzenia do inkuba-
cji ikry. Istnieje kilka typów inkubatorów dostosowanych do rozlicznych 
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wymagań rozwijających się ikry różnych gatunków ryb. Pierwsze inku-
batory skonstruowane do inkubacji ryb łososiowatych były drewniany-
mi skrzynkami z umieszczonymi na dnie żwirem. Obecnie ze względu 
na cyrkulacje wody możemy wyróżnić następujące typy aparatów wylę-
gowych (Woynarovich i Horvath 1980, Bieniarz i Epler 1991):

o poziomym przepływie wody – stanowią kontynuację najprost-• 
szych aparatów. Są szeroko rozpowszechnione i stosowane do in-
kubacji ikry łososiowatych.
przepływie pionowym (z góry na dół lub z dołu do góry). Są to apa-• 
raty stożkowe lub lejkowe. Ta grupa pojawiła się później – gdy 
opanowano metody rozklejania ikry.
Pozostałe systemy inkubacyjne. Ze względu na często nietypową • 
konstrukcje ciężko jest zaklasyfikować do systemu z poziomym 
lub pionowym przepływem wody.

Inkubacja ryb karpiowatych reofilnych jest możliwa w zasadzie w każ-
dym rodzaju aparatów inkubacyjnych. Najczęściej jednak, po rozklejeniu 
przeprowadza się ją w aparatach o przepływie pionowym, a szczególnie 
jednym z jego typów - słojach Weissa (Cieśla 1998b, Kujawa 2004, Ku-
charczyk i in. 2008a).

Wylęgarnia wyposażona w aparaty Weissa (Fot. K. Kupren)
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Tabela 1. Zalecane temperatury wody (°C) podczas przeprowadzania kontrolowanego 
rozrodu.

Boleń Jaź Jelec Świnka Kleń Certa Brzana

Aklimacja 6 -10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 15 15 17

I iniekcja 10 -11 12 10-11 10-11 18-19 18-19 19-20

II iniekcja 12 13 12 12 19 19 20

Tarło 12-13 13 - 15 12-13 12-14 19-21 19-21 20-22

Inkubacja 12-14 14-17 11-14 12-15 19-21 19-21 20-22

Ikra karpiowatych ryb reofilnych podczas inkubacji w słojach Weissa oraz embriony 
wykluwające się na siatce (Fot. D. Żarski)
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Tabela 2. Skuteczność środków hormonalnych stosowanych w kontrolowanym 
rozrodzie.

Boleń Jaź Jelec Świnka Kleń Certa Brzana

CPH tak tak tak tak tak tak tak

hCG + CPH tak tak tak bd tak tak tak

hCG nie nie nie bd nie tak tak

Ovopel tak tak tak tak tak tak tak

Ovaprim tak tak tak tak tak bd tak

tak – środek z powodzeniem stosowany w rozrodzie danego gatunku
nie – środek nieprzydatny w rozrodzie danego gatunku
bd – brak danych

Tabela 3. Dawki środków hormonalnych używanych do stymulowania rozrodu.

Boleń Jaź Jelec Świnka Kleń Certa Brzana

CPH 1,2 – 4,0 
mg

1,2 – 4,0 
mg

1,2 – 4,0 
mg

1,2 – 4,0 
mg

1,2 – 4,0 
mg

1,2 – 4,0 
mg

1,2 – 4,0 
mg

hCG + 
CPH

500 IU + 
4,0mg

500 IU + 
4,0 mg

500 IU + 
4,0 mg bd 500 IU + 

4,0 mg
500 IU + 
4,0 mg

500 IU + 
4,0 mg

hCG nie nie nie bd nie 1000 – 
1000 IU

1000 – 
1000 IU

Ovopel 1 -2 
granuli

1 -2 
granuli

1 -2 
granuli

1 -2 
granuli

1 -2 
granuli

1 -2 
granuli

1 -2 
granuli

Ovaprim 0,5 cm3 0,5 cm3 0,5 cm3 0,5 cm3 0,5 cm3 bd 0,5 cm3

nie – środek nieprzydatny w rozrodzie danego gatunku
bd – brak danych

Tabela 4. Wpływ środków hormonalnych na owulację.

Boleń Jaź Jelec Świnka Kleń Certa Brzana

CPH średni wysoki
średni/
wysoki

średni/
wysoki

niski niski
niski/
średni

hCG + CPH średni wysoki wysoki bd niski niski
niski/
średni

hCG nie nie nie bd nie
niski/
średni

niski

Ovopel średni/
wysoki

wysoki wysoki wysoki niski średni średni

Ovaprim wysoki wysoki wysoki wysoki
niski/
średni

bd
niski/
średni

wysoki – wywołujący owulację u 80 – 100 % samic
średni – wywołujący owulację u 40 – 80 % samic
niski – wywołujący owulację poniżej 40% samic
nie – nie wywołujący owulacji
bd – brak danych
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Tabela 5. Czas latencji po zastosowaniu różnych środków hormonalnych (w temperaturach 
przedstawionych w tabeli 1).

Boleń Jaź Jelec Świnka Kleń Certa Brzana

CPH 32-40 32-36 32-40 32-40 16-18 14-18 18-20

hCG + CPH 36-40 32-36 36-40 bd 16-18 14-16 18-20

hCG - - - bd 18-22 16-20 18-22

Ovopel 36-44 36-40 36-44 36-44 16-22 16-20 18-22

Ovaprim 36-48 36-44 36-48 36-50 16-22 bd 18-22

bd – brak danych

Tabela 6. Skuteczność metod pozbawiania kleistości ikry. 

Boleń Jaź Jelec Świnka Kleń Certa Brzana

Woda niska niska niska średnia niska niska wysoka

Talk z solą średnia
średnia/
wysoka

średnia średnia średnia niska niska

Metoda  
Woynarowicha wysoka wysoka wysoka średnia wysoka

średnia/
wysoka

bd

Zmodyfikowana 
metoda  

Woynarowicha

średnia/
wysoka

średnia/
wysoka

wysoka średnia wysoka wysoka bd

niska – płyn nie nadaje się do rozklejania ikry danego gatunku
średnia – płyn nadaje się do rozklejania ikry danego gatunku, ale może wpływać na obniżenie prze-
żywalności ikry
wysoka – płyn nadaje się do rozklejania ikry danego gatunku, i nie wpływa na obniżenie przeżywal-
ności ikry

bd – brak danych
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Wybrane środki hormonalne stosowane 
w rozrodzie ryb 

Elżbieta Wyszomirska
Narodowy Instytut Leków, Warszawa

W kontrolowanym rozrodzie ryb stosowanych jest wiele różnych środków 
– preparatów hormonalnych. Niektóre z nich oparte są na hormonach na-
turalnych, występujących między innymi w przysadce mózgowej. W tym 
celu pozyskiwane są przysadki mózgowe karpi, jesiotrów, leszczy czy 
ryb roślinożernych. Po odwodnieniu i wysuszeniu są następnie homo-
genizowane w płynie fizjologicznym i wprowadzane w postaci zawiesiny 
do ciała ryby. Z innych środków używane są między innymi: ludzka go-
nadotropina kosmówkowa, GnRH i jego analogi, FSH i LH (Kucharczyk 
i Szabo 1998, Kucharczyk i in. 1996, 1998, 2000, 2001, Targońska-Dietrich 
i in. 2004, Krejszeff i in. 2008, Żarski i in. 2008). Środki te z powodzeniem 
używane są w akwakulturze, w praktyce brak jest jednak szczegółowej 
wiedzy na temat ich budowy i pochodzenia. Co jest istotne, przypuszcza 
się, że niedługo dopuszczone do prac na zwierzętach będą tylko zareje-
strowane preparaty.

Środki hormonalne stosowane w rozrodzie ryb (Fot. D. Żarski)
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Obecnie na polskim rynku nie ma żadnego takiego środka (leku) 
przeznaczonego dla ryb. Można jednak będzie stosować preparaty za-
rejestrowane dla innych zwierząt i dla człowieka. W niniejszym opraco-
waniu przedstawione zostały podstawowe środki lecznicze stosowane 
u człowieka, które mogą być także (lub już są) stosowane dla ryb. Zakres 
informacji o opisanych poniżej środkach hormonalnych został zaczerp-
nięty z medycyny ludzkiej.

hCG – ludzka gonadotropina kosmówkowa  
(human chorionic gonadotropin)

Ludzka gonadotropina kosmówkowa została odkryta w latach dwudzie-
stych XX wieku. Jest naturalnym hormonem peptydowym wydzielanym 
przez zarodek, a w póżniejszym okresie ciąży przez syncytiotrofoblast 
(łożysko). Pod względem budowy hCG jest oligosacharydem gliokopro-
teinowym składającym się z 244 aminokwasów o ciężarze cząsteczko-
wym 36,7 kDa i całkowitym wymiarze 7,5x3,5x3 nm.

W organizmie ludzkim gonadotropina kosmówkowa występuje 
w dwóch formach: α i β. Forma α składa się z 92 aminokwasów i ma 
ciężar cząsteczkowy 14,5 kDa oraz wymiary 6x2,5x1,5 nm, natomiast 
forma β zawiera 145 aminokwasów i ma ciężar cząsteczkowy 22,2 kDa. 
Podjednostka α hCG immunologicznie nie jest odróżnialna od podjed-
nostek α innych przysadkowych hormonów gliokoproteinowych. Jest 
ona wspólna dla hCG, TSH i LH, natomiast podjednostka β jest charak-
terystyczna dla hCG. Podjednostka β decyduje o właściwościach biolo-
gicznych hCG. Wykazuje ona duże podobieństwo do podjednostki β LH 
– hormonu luteinizującego. Obie mają 97 identycznych aminokwasów 
w łańcuchu o długości 121 reszt aminokwasowych. Istniejące jednakże 
różnice dotyczące charakterystycznego dla β hCG bogatego w serynę 
C-końcowego peptydu składającego się z 24 aminokwasów wykorzy-
stywane są do wykrywania nowotworów takich jak: zaśniad groniasty, 
gruczolak przysadki, nabłoniak kosmówkowy złośliwy oraz nowotwory 
komórek wysypkowych trzustki.

Forma β gonadotropiny kosmówkowej wydzielana jest we wszystkich 
guzach trofoblastycznych.

Gonadotropina kosmówkowa u kobiet pobudza ciałko żółte do wytwa-
rzania progesteronu. U mężczyzn hCG wzmaga produkcję steroidowych 
hormonów płciowych w komórkach śródmiąższowych Leydiga – testo-
steronu (Rang i in. 2001).
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GnRH – Gonadoliberyna (gonadotropin-releasing 
hormone)

Gonadoliberyna jest dekapeptydem składającym się z 10 aminokwasów:

pyroGlu – His – Trp – Ser – Tyr – Gly – Leu – Arg – Pro – Gly CONH2 

Gonadoliberyna wydzielana jest pulsacyjnie przez peptydergiczne 
neurony podwzgórza. Pulsacja odbywa się z częstotliwością około 1 wy-
ładowania na godzinę. GnRH pobudza przednią część przysadki mó-
zgowej do wydzielania hormonów gonadotropowych: FSH i LH (Rang 
i in. 2001). W okresie przed osiągnięciem dojrzałości płciowej GnRH po-
budza głównie FSH, który powoduje u chłopców dojrzewanie nabłonka 
plemnikotwórczego, a u dziewcząt dojrzewanie pęcherzyków w jajniku. 
U osób dorosłych GnRH pobudza przede wszystkim wydzielanie LH, 
co w konsekwencji zwiększa wydzielanie u mężczyzn – testosteronu, 
a u kobiet – progesteronu (Janiec 2001).

Biologiczny okres półtrwania GnRH we krwi wynosi kilka minut (Kost-
kowski i Herman 2003) i szybko ulega rozpadowi. W praktyce stosowa-

hCG – polipeptyd β (http://en.wikipedia.org, ProteinBoxBot)
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ne są syntetyczne analogi, które mają wielokrotnie silniejsze działanie 
od naturalnej gonadoliberyny (Danysz 2002). Syntetyczna gonadolibe-
ryn, to gonadorelina. Zsyntetyzowano liczne analogi GnRH, zarówno 
agonistów jak i antagonistów. 

Analogi o aktywności agonistów to między innymi – buserelina, leu-
prorelina, goserelina, tryptorelina i nafarelina (Rang i in. 2001, Danysz 
2002, Mutschler i in. 2004):

Pyr – His – Trp – Ser – Tyr – Gly – Leu – Arg – Pro – Gly – NH2
Gonadorelina (Lutrelef)

Pyr–His–Trp–Ser–Tyr–D-Ser-tert-Butyl–Leu–Arg–Pro–NH-C2H5 ·CH3-
COOH

Busereliny octan (Prafact, Suprecur)

Pyr – His – Trp – Ser – Tyr – D-Ser-tert-Butyl – Leu – Arg – Pro – NH-
NH-CO-NH2

Goserelina (Zoladex)

GnRH1 – dekapeptyd (http://en.wikipedia.org/wiki/User:BorisTM)
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Pyr – His – Trp – Ser– Tyr– D-Leu – Leu – Arg –  
Pro–NH-C2H5 ·CH3-COOH

Leuproreliny octan (Lucrin Depot)

5-okso-Pro – His – Trp – Ser – Tyr – 3-(2-naftyl) –D-Ala – 
 Leu –Arg–Pro–Gly-NH2

Nafarelina (Synarel)

Pyr – His – Trp – Ser – Tyr – D-Trp – Leu – Arg – Pro – Gly – NH2

Tryptorelina (Decapeptyl, Diphereline) (Mutschler i in. 2004).

Czynnikiem hamującym uwalnianie GnRH i gonadotropin jest dana-
zol, natomiast klomifen i cyklofenil je pobudzają poprzez hamowanie pętli 
ujemnego sprzężenia zwrotnego z udziałem endogennych estrogenów 
(Rang i in. 2001). 

Podawanie
pulsacyjne

Podwzgórze

Przednia część przysadki
mózgowej

GnRHR PrR

PrR

Donazol
GnRH

Agoniści
GnRH

Podawanie
pulsacyjne

Atagoniści
GnRH FSH LH

Estrogeny

Klomifen

Cyklofenil

Regulacja uwalniania gonadotropin z przedniej części przysadki mózgowej przez 
endogenny hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) oraz przez leki. (GnRHR – 
receptor GnRH; PrR – Receptor progesteronowy; FSH – hormon stymulujący pęcherzyki 
jajnikowe, folikulotropina; LH – hormon luteinizujący).
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Związki o charakterze antagonistów GnRH zostały zsyntetyzowane, 
ponieważ sądzono, że będą one stanowiły nową niesteroidową metodę 
antykoncepcji. Przypuszczenia nie sprawdziły się w takim stopniu, w ja-
kim oczekiwano i badania nad tą grupą związków trwają nadal. Związki 
o charakterze agonistów GnRH, podawane podskórnie w sposób pul-
sacyjny przy zastosowaniu miniaturowej pompy, pobudzają uwalnianie 
gonadotropin i stosuje się je do wywołania owulacji (Rang i in. 2001).

Gonadoreliberynę i jej syntetyczne analogi stosuje się w leczeniu 
przedwczesnego dojrzewania płciowego, endometriozy i hormonozależ-
nego raka gruczołu krokowego (Danysz 2002).

FSH – Hormon folikulotropowy (follicle–stimulating 
hormone)

FSH – hormon glikoproteinowy wydzielany jest przez przedni płat przy-
sadki mózgowej. Wydzielanie jest kontrolowane przez podwzgórzowy 

FSH – polipeptyd β (http://en.wikipedia.org, Roman Bekker)
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czynnik uwalniający – folikuloliberynę (FSH RH) i zależne jest u kobiet 
od fazy cyklu menstruacyjnego. U kobiet pobudza dojrzewanie pęche-
rzyków jajnikowych i wydzielanie estrogenów. Natomiast u mężczyzn 
pobudza powiększenie cewek nasiennych i wytwarzanie nasienia. Ten 
dimer proteinowy składa się z dwóch polipeptydów: α i β. Podjednostki 
α hormonów LH, FSH, TSH i hCG są identyczne i zawierają po 92 ami-
nokwasy. Podjednostka β zawiera 118 aminokwasów i jest specyficzna 
tylko dla FSH.

LH – Hormon luteinizujący – lutropina (luteinnising 
hormone)

LH – glikoproteinowy hormon gonadotropowy wydzielany jest przez go-
nadotropy przedniego płata przysadki mózgowej. Wydzielanie to jest 
stymulowane przez podwzgórzową luliberynę (LH-RH). U kobiet szczy-
towe stężenie tego hormonu we krwi podczas ostatnich dni fazy pęche-
rzykowej cyklu menstruacyjnego doprowadza do rozpoczęcia owulacji. 
Po uwolnieniu się komórki jajowej do jajowodu, hormon luteinizujący od-
powiada za luteinizację ciałka żółtego, a następnie za podtrzymanie jego 
zdolności sekrecyjnych.

W surowicy kobiet stężenie LH jest różne w zależności od fazy cyklu:
faza folikularna 1-20 U/l• 
faza owulacyjna 26-94 U/l• 
faza lutealna 1-8 U/l• 

Iniekcja samca klenia z lutropiny (LH-RH-a) przy pomocy mikroiniektora (Fot. D. Żarski)
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okres menopauzy 13-80 U/l• 
u dziewcząt 0-12 lat 1-4 U/l• 

Podwyższone normy LH spowodowane są gruczolakiem przysadki 
lub pierwotną niedoczynnością gonad, natomiast zaniżone normy – nie-
doczynnością przysadki. U mężczyzn hormon luteinizujący odpowie-
dzialny jest za funkcjonowanie komórek śródmiąższowych jąder, które 
z kolei produkują testosteron. Stężenie LH wynosi 2-10 U/l.

Produkty lecznicze

Stosowane w medycynie produkty lecznicze są także używane u zwierząt 
gospodarczych. W przypadku konieczności rejestracji środków hormo-
nalnych dla ryb, w początkowym okresie w akwakulturze będą używane 
te, które są już zarejestrowane dla człowieka i dla zwierząt innych niż 
ryby. W przypadku medycyny ludzkiej stosuje się wiele różnych prepara-
tów. Wybrane środki i opis ich działania na ludzi przedstawiono poniżej. 

Urządzenie do domięśniowej implantacji środków hormonalnych (Fot. D. Żarski)
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FSH w lecznictwie stosuje się w postaci α i β. Gonal F zawiera folitro-
pinę α. Jest to proszek do przygotowania roztworu (75 j.m.) lub roztwór 
(300, 450 lub 900 j.m.). Puregon zawiera folitropinę β. Jest to roztwór 
zawierający: 50, 100, 300 lub 600 j.m. Otrzymywane są metodą inżynierii 
genetycznej. FSH u kobiet stymuluje dojrzewanie pęcherzyków jajniko-
wych i produkcję hormonów płciowych, natomiast u mężczyzn podawa-
ny łącznie z hCG pobudza spermatogenezę. Wskazaniem do podania 
kobietom jest brak jajeczkowania, stymulacja owulacji w zapłodnieniu 
pozaustrojowym. W połączeniu z LH stymuluje wzrost pęcherzyków 
z poważnym niedoborem FSH i LH. U mężczyzn w połączeniu z hCG 
stymuluje spermatogenezę z wrodzoną lub nabytą hipogonadotropową 
niedoczynnością gonad.

Podaje się je domięśniowo lub podskórnie: w braku owulacji: 50 j.m. 
przez co najmniej 7 dni, przy braku odpowiedzi ze strony jajników dawkę 
należy stopniowo zwiększać, w kontrolowanej hiperstymulacji jajników: 
100-225 j.m. przez co najmniej 4 dni, a następnie zwiększyć do 75-375 
j.m. przez 6-12 dni, w zaburzonej spermatogenezie: 150 j.m. 3 razy w ty-
godniu w skojarzeniu z hCG przez 3-4 miesiące.

Lutropina α (LH) pod nazwą Luveris 75 w postaci proszku do roz-
puszczania w dawce 75 j.m. stosowana jest w połączeniu z FSH u kobiet 
z ciężkim niedoborem tych hormonów w celu pobudzenia rozwoju pę-
cherzyka jajnikowego. 

Leczenie rozpoczyna się od 75 j.m. dziennie z 75-150 j.m. FSH po-
między 7-14 dniem cyklu. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania 
stymulacji do maksymalnie 5 tygodnia w każdym cyklu.

Gonadotropinę kosmówkową otrzymuje się z moczu ciężarnych ko-
biet. W wyniku procesu technologicznego otrzymywany jest krystaliczny 
proszek – liofilizat, który przed podaniem rozpuszczany jest w rozpusz-
czalniku. Na rynku polskim obecnie występuje jako: Biogonadyl 500, 2000 
i 5000 IU, Choragon 1500 i 5000 IU, Gonadothropine Chorionique ENDO 
1500 i 5000 IU, Predalon 500 i 5000 IU oraz Pregnyl 500 i 1500 IU. 

Gonadorelina w produkcie leczniczym Relisorm L-25 i L-100 am-
pułki 25 i 100 μg/ml stosowana jest w niewydolności jajników spowo-
dowanej niedoborem GnRH, w hipogonadyzmie hipogonadotropowym, 
w opóźnieniu dojrzewania płciowego i w diagnostyce niedoczynności 
przysadki.

Octan gonadoreliny występuje w produktach Zyclomat pulse set-
Lutrelef 0,8 fiolki 0,8 mg i Zyclomat pulse set-Lutrelef 3,2 fiolki 3,2 mg.

Goserelina pod nazwą Zoladex – implant podskórny 3,6 mg lub 
Zoladex LA – implant podskórny 10,8 mg ma podobne właściwości, 
co gonadorelina i stosowana jest w leczeniu raka gruczołu krokowego. 
W pierwszych 7 dniach stosowania lek wywołuje zwiększenie wydzielania 
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testosteronu na skutek zwiększonego wydzielania LH i FSH, potem po-
woduje farmakologiczną kastrację, trwającą przez całą kurację.

Leuproreliny octan pod nazwą Lucrin Depot fiolki 3,75mg lub 11,25mg 
i tryptorelina pod nazwą Decapeptyl, Depot ampułkostrzykawka 3,75mg 
mają podobne działanie, co gonadorelina. Tę pierwszą stosuje się 
w dawce 1 ampułkę raz w miesiącu, a drugą w pojedynczej dawce 3,75 
mg co 28 dni w raku gruczołu krokowego i w przedwczesnym dojrzewa-
niu płciowym 75 μg/kg m.c.
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Podstawowe parametry i wskaźniki jakości 
nasienia ryb ze szczególnym uwzględnieniem 
karpiowatych ryb reofilnych

Jan Glogowski, Beata Irena Cejko
Zakład Andrologii Molekularnej, PAN Olsztyn

Wprowadzenie

Nasienie ryb, zwane często mleczem składa się z gamet męskich – 
plemników oraz plazmy nasienia. Plemniki są wytwarzane w jądrach 
w procesie spermatogenezy natomiast plazma nasienia jest wydzieliną 
jąder i nasieniowodów. Ryby karpiowate, podobnie jak większość ryb 
doskonałokostnych mają parzyste jądra przylegające do grzbietowej 
strony jamy ciała, a w przekroju poprzecznym mają kształt owalny lub 
okrągły i są zaliczane do typu cewkowego. Występują w nich, regularnie 
rozmieszczone, między zewnętrzną osłoną jądra, a jego częścią cen-
tralną, zraziki. Ścianki zrazików zbudowane są z tkanki łącznej, w której 
rozmieszczone są komórki Leydiga odpowiedzialne za sekrecję hormo-
nów steroidowych. Układ wyprowadzający plemniki składa się z licznych 
przewodów części efferentnej oraz głównego przewodu nasiennego. Ko-
mórki nabłonkowe w części efferentnej, pochodzące prawdopodobnie 
od komórek Sertoliego, wykazują charakter wydzielniczy i uczestniczą 
w kompozycji składu plazmy nasienia (Lahnsteiner i in. 1994). 

W procesie spermatogenezy u ryb wyróżnia się 5 zasadniczych eta-
pów (Miura i Miura 2003):

odnawianie linii komórek spermatogonialnych (podziały mito-• 
tyczne),
proliferację spermatogonialnych komórek w trakcie podziału me-• 
jotycznego,
drugi podział mejotyczny,• 
spermiogenezę,• 
dojrzewanie plemników.• 

Każdy etap jest precyzyjnie regulowany i w zależności od gatunku 
trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Odnawianie spermatogoniów induko-
wane jest 17α-estradiolem, który powoduje ekspresje genu kodującego 
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białko zwane „czynnikiem odnowy komórek spermatogonialnych”. Poja-
wienie się, uwalnianej pod wpływem gonadoliberyn, gonadotropiny przy-
sadkowej (GtH) w krwiobiegu powoduje rozpoczęcie etapu proliferacji 
i pierwszego podziału mitotycznego. GtH indukuje jednocześnie synte-
zę 11-ketotestosteronu (11-KT), który stymuluje ekspresję w komórkach 
Sertoliego czynnika podobnego do ssaczych czynników wzrostu (IGF). 
Czynnikiem tym np. u węgorza japońskiego jest aktywina B, należąca 
do nadrodziny TGFα (Miura i Miura 2003).

Po drugim podziale mejotycznym spermatocyty II rzędu przekształca-
ją się w owalne spermatydy, które w czasie spermiogenezy przeobrażają 
się w plemniki posiadające główkę, wstawkę i witkę. Powstałe w jądrach 
plemniki charakteryzują się na ogół obniżoną jakością, w tym niską ru-
chliwością lub niezdolnością do aktywacji ruchu i muszą jeszcze przejść 
proces zwany dojrzewaniem. Dojrzewanie odbywa się głównie w nasie-
niowodach i jest kontrolowane przez 11-KT oraz progestageny, z których 
największe znaczenie przypisuje się 17 α,20 β-dihydroksy-4-pregnen-3-
one (17 α,20 β-P). Ten ostatni hormon stymuluje sekrecję dwuwęglanów, 
co podnosi pH plazmy nasienia, podwyższa poziom cAMP i skutkuje 
uzyskaniem przez plemniki zdolności do aktywacji ruchu. Efekt nabycia 
zdolności do aktywacji ruchu można także wywołać in vitro, poprzez krót-
kotrwałą inkubację niedojrzałego nasienia jądrowego w odpowiednich 
buforach o alkalicznym pH.

Budowa plemników ryb karpiowatych

Plemniki ryb karpiowatych, podobnie jak wszystkich gatunków ryb do-
skonałokostnych, zaliczane są do prostych, pozbawionych akrosomu 
gamet męskich określanych często jako tzw. „aquasperm” (Jamieson 
1991). W mikroskopie świetlnym, przy powiększeniu 400x, jakie stosu-
je się do subiektywnej oceny ruchliwości plemników, można zobaczyć 
jedynie główkę. Nie są widoczne pozostałe struktury, tj. wstawka i wit-
ka. Struktury te są widoczne dopiero przy powiększeniu 1000x. Na pod-
stawie badań ultrastruktury plemników kilku gatunków ryb karpiowatych 
(karp, leszcz, kleń, jelec) Stein (1981) zalicza je do „typu 2”, charakte-
ryzującego się kulistą (sferyczną) główką. Bacetti i in. (1984), badając 
ultrastrukturę plemników siedmiu gatunków ryb karpiowatych stwierdzili 
subtelne różnice w obrębie tej rodziny. Różnice te dotyczyły zwłaszcza 
długości witki, położenia centrioli, odległości między centriolą proksy-
malną i dystalną, ilości mitochondriów oraz ich zależności od wielkości 
kanału cytoplazmatycznego. Plemniki posiadały kuliste, lub nieznacznie 
elipsoidalne jądro, przeważnie niecentrycznie umiejscowioną wstawkę 
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z witką oraz od 2 do 10 mitochondriów. Długość kanału cytoplazmatycz-
nego wahała się od 0,1 μm w plemnikach brzany do 1,5 μm w gametach 
karasia, a średnica główki od 1,9 μm do 3,2 μm. Charakterystyczną ce-
chą plemników ryb karpiowatych jest występowanie w cytoplazmie gra-
nul glikogenu. Długość witki, określona jako średnia, wahała się od 36 
μm do 60 μm. Cechą charakterystyczną plemników ryb karpiowatych jest 
brak bocznego rozszerzenia błony plazmatycznej witki, które występuje 
w plemnikach innych taksonów i tworzy fałd, ułatwiając plemnikowi po-
ruszanie się.

Aparat ruchu plemników ryb karpiowatych jest klasycznym układem, 
charakterystycznym dla wszystkich kręgowców i składa się z 1 pary mi-
krotubul centralnych i 9 par mikrotubul obwodowych z obecnymi ramio-
nami dyneinowymi. Mała ilość mitochondriów związana jest z krótkim 
czasem ruchu plemników po jego aktywacji, gdyż bardzo szybko zuży-
wana jest energia zmagazynowana w ATP. Z tego powodu u większości 
gatunków ryb o zapłodnieniu decydują pierwsze sekundy po wydaleniu 
produktów płciowych.

Pozyskiwanie nasienia i jego ocena

Pozyskiwanie nasienia od samców ryb karpiowatych z reguły poprze-
dzone jest stymulacją hormonalną. Stymulacja może odbywać się 
na poziomie przysadki, poprzez iniekcję gonadotropin, lub na poziomie 
podwzgórza, poprzez podanie określonej dawki analogów gonadolibe-
ryn. Źródłem gonadotropin jest najczęściej stosowany ekstrakt homolo-
gicznej lub heterologicznej przysadki mózgowej (CPE), ale stosowana 
z powodzeniem jest także ludzka gonadotropina kosmówkowa – hCG 
(Kupren i in. 2003, Targońska-Dietrich i in. 2003). Aktualnie w kraju najsze-
rzej stosowanym źródłem gonadoliberyn w rozrodzie ryb karpiowatych 
jest węgierski preparat Ovopel, zawierający analog GnRH i bloker dopa-
miny – metoklopramid (Targońska-Dietrich i in. 2003). Przeprowadzono 
także udaną stymulację spermacji samców jazia przy użyciu preparatu 
o nazwie handlowej Ovaprim (Kucharczyk i in. 2007). Ovaprim, produ-
kowany przez firmę Syndel International Inc. jest kompleksem analogu 
łososiowej gonadoliberyny [(D-Arg6,Pro9-Net) sGnRH] i domperidonu. 
Preparat dostępny jest w formie płynnej, a zalecana przez firmę Syndel 
dawka wynosi 0,5 cm3 na kilogram masy ciała tarlaka. 

W okresie naturalnego tarła danego gatunku można także pozyskać 
mlecz bez uprzedniej stymulacji hormonalnej, jednak objętość uzyskane-
go nasienia jest z reguły znacznie mniejsza. Nasze obserwacje wykazały, 
że od nie stymulowanych samców karpia w szczycie sezonu tarłowego, 
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objętość uzyskanego nasienia wyniosła zaledwie 1,5-3,5 cm3, podczas 
gdy od samców, o zbliżonej masie ciała, stymulowanych Ovopelem po-
zyskano od 10 do 25 cm3 mlecza. 

Od wielu gatunków ryb karpiowatych można pozyskać nasienie także 
poza sezonem naturalnego tarła, stosując odpowiedni program termiki 
wody. Zwłaszcza w tym przypadku stymulacja hormonalna może spowo-
dować wzrost ilości i jakości pozyskanego mlecza (Kupren i in. 2003).

Mlecz pozyskuje się metodą tradycyjnego wycierania, bez lub 
po uprzedniej anestezji. Przed przystąpieniem do pobierania nasienia na-
leży dokładnie osuszyć powłoki brzuszne, a zwłaszcza okolice brodawki 
płciowej, w celu zapobieżenia kontaktu mlecza z wodą. Jest to bardzo 
istotne, gdyż plemniki ryb karpiowatych, podobnie jak wszystkich innych 
taksonów tej gromady kręgowców, są nieruchliwe, a aktywacja ruchu, 
który jest bardzo ograniczony w czasie, zachodzi po kontakcie mlecza 
z wodą. Poprzez masaż powłok brzusznych mlecz można bezpośred-
nio zbierać w czystych i suchych zlewkach szklanych lub plastikowych. 
Można także pobierać nasienie przy pomocy strzykawek, odsysając wy-
dostający się mlecz. Ten drugi sposób jest bardziej bezpieczny, gdyż 
zapobiega zanieczyszczeniu mlecza śluzem. W śluzie występują bardzo 
aktywne enzymy proteolityczne (Kowalski i in. 2003a, 2003b, Kowalski 
i in. 2004), które, zwłaszcza w czasie dłuższego transportu z miejsca po-
bierania nasienia do laboratorium, mogą niekorzystnie wpływać na ja-
kość i zdolność zapładniającą plemników. W czasie wycierania może 
także dojść do zanieczyszczenia mlecza kałem, krwią lub moczem. Do-
mieszki, zwłaszcza moczu i wody, jako trudne do wykrycia, są szcze-
gólnie niebezpieczne, mogą bowiem przedwcześnie zaktywować ruch 
plemników.

Po pobraniu nasienia, przed jego oceną, przetrzymuje się go z reguły 
w niskiej temperaturze (+4oC) w celu obniżenia tempa metabolizmu i za-
chowania zapasów energii na potrzeby związane z ruchem plemników.

Nasienie ocenia się metodami makro- i mikroskopowymi. Ocena ma-
kroskopowa obejmuje określenie objętości uzyskanego mlecza, brak 
lub obecność wyraźnego zanieczyszczenia kałem lub krwią oraz barwę 
i konsystencję (gęstość). Gęstość uzyskanego mlecza, powinna być 
charakterystyczna dla danego gatunku, zaś barwa biała lub lekko kre-
mowa. Standardowo metodami mikroskopowymi określa się koncentra-
cję plemników (liczbę gamet w jednostce objętości) przy użyciu komory 
Bürkera, lub metodą spektrofotometryczną (Ciereszko i Dąbrowski 1993) 
oraz odsetek ruchliwych plemników, po aktywacji ruchu wodą wylęgar-
nianą lub dobranymi dla danego gatunku wystandaryzowanymi roztwora-
mi aktywującymi. W przypadku nasienia ryb karpiowatych powszechnie, 
jako płyn aktywujący, stosowany jest 0,4 – 0,5 % roztwór NaCl.
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Praktycznie odsetek ruchliwych plemników określany tą meto-
dą (subiektywna ocena mikroskopowa) wykonuje się w ten sposób, 
że na szkiełko podstawowe nakrapia się 1 μl nasienia, dodaje 30 μl płynu 
aktywującego, miesza końcówką pipety, nakrywa szkiełkiem nakrywko-
wym i obserwuje odsetek plemników ruchliwych, stosując powiększenie 
400–500 x. Ponieważ jest to metoda „szacunkowa”, ruchliwość plemni-
ków określana jest z dokładnością do 10%. Obok odsetka ruchliwych 
plemników można także określić czas trwania ruchu po aktywacji.

W ostatnich latach, coraz powszechniej do oceny nasienia ryb, sto-
sowany jest automatyczny, komputerowy system analizujący nasienie 
(Computer Asissted Semen Analysis System – CASA) umożliwiający 
uzyskanie obiektywnych danych, charakteryzujących kinetyczne i mor-
fometryczne cechy plemników. W systemie tym określane są zarówno 
pierwszo- jak i drugorzędowe parametry ruchu. Do pierwszorzędowych 
parametrów ruchu zalicza się między innymi:

odsetek ruchliwych plemników (MOT – %),• 
średnią prędkość plemnika (average path velocity – VAP – μm/s.),• 
całkowitą prędkość plemnika (curvilinear velocity – VCL – μm/s.),• 
prostoliniowość ruchu plemnika (straight line velocity – VSL – μm/s.),• 

Pozyskiwanie nasienia od samca brzany (Fot. B. Cejko)
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średnią kątową zmiany kierunku (mean angular displacement – • 
MAD – w stopniach),
częstotliwość zmian pracy witki (beat cross frequency – BCF – • 
w Hertzach).

Do drugorzędowych parametrów ruchu, które uzyskuje się z prze-
kształcenia danych pierwszorzędowych zalicza się:

liniowość (linearity – LIN), jest to VSL/VCL x 100 – wyrażana w %,• 
kierunkowość (straightness – STR), jest to VSL/VAP x 100 – wyra-• 
żana w %. 

System CASA jest szczególnie przydatny do oceny wpływu niewiel-
kich dawek związków wpływających zarówno pozytywnie, jak i negatyw-
nie na aparat ruchu plemników. Nie zawsze bowiem związki te oddziałują 
na wzrost lub spadek odsetka ruchliwych plemników. Powodują jednak 
często zmiany motoryki i trajektorii ruchu. Komputerowa, obiektywna 
analiza parametrów ruchu jest także użyteczna przy ocenie wpływu za-
równo krótkookresowego przechowywania mlecza jak i skuteczności 
kriokonserwacji. 

W charakterystyce nasienia ryb, w tym karpiowatych, coraz po-
wszechniej stosowane są badania składu chemicznego plazmy na-
sienia, a zwłaszcza zawartość podstawowych składników mineralnych 
oraz stężenie białka całkowitego i aktywność białek biologicznie czyn-
nych – enzymów, białek transportowych, inhibitorów proteinaz i innych. 
Często stwierdza się istotne zależności pomiędzy podstawowymi wy-
znacznikami jakościowymi mlecza (koncentracja plemników, odsetek 
plemników ruchliwych), a wybranymi parametrami określanymi w pla-
zmie nasienia. Również ważnym wyznacznikiem, charakteryzującym 
nasienie jest ciśnienie osmotyczne plazmy nasienia. Wartość tego pa-
rametru może dostarczyć informacji o ewentualnym zanieczyszczeniu 
mlecza moczem.

Podstawowe wyznaczniki jakościowe nasienia ryb 
karpiowatych oraz czynniki wpływające na ich wartość

Podstawowymi wyznacznikami jakościowymi nasienia, które powin-
ny być określone przed przeznaczeniem mlecza do zapłodnienia oraz 
krótko- i długookresowego przechowywania są koncentracja plemników 
oraz odsetek plemników ruchliwych, po aktywacji ruchu. Koncentracja 
plemników, czyli liczba gamet w jednostce objętości, uwarunkowana 
jest głównie genetycznie i jest charakterystyczna dla danego gatunku. 
Świadczy ona z jednej strony o sprawności i wydajności spermatoge-
nezy, z drugiej zaś o proporcji plemników do plazmy nasienia. Obok 
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czynników genetycznych na wartość tego wyznacznika ma wpływ sze-
reg czynników pozagenetycznych, takich jak okres pozyskiwania mlecza 
w sezonie tarłowym, stymulacja hormonalna i czas od stymulacji do po-
bierania nasienia, wiek samców, warunki termiczne, czynniki żywieniowe 
i inne.

Spośród ryb karpiowatych najwięcej danych, zarówno publikowa-
nych, jak i niepublikowanych odnośnie wartości tego wyznacznika do-
tyczy mlecza karpia. Babiak i in. (1997) podają wartości w zakresie 24,5 
– 27,5 x 109/cm3. Lahnsteiner i in. (2000) oznaczyli koncentrację plemni-
ków w nasieniu karpia na 50 – 100 x 109/cm3. Nasze wieloletnie badania 
związane z oznaczaniem tego wyznacznika w mleczu karpi, przeznaczo-
nym do kriokoserwacji i gromadzenia nasienia w banku w Gołyszu, prze-
prowadzone w latach 2000-2007 w okresie maj-czerwiec na ponad 300 
osobnikach, wskazują na stosunkowo dużą zmienność tego parametru. 
Oznaczone wartości koncentracji mieściły się w zakresie 7,4 – 27,5 x 109/
cm3. Stwierdziliśmy ponadto, że w nasieniu uzyskanym od 24 samców 
bez stymulacji hormonalnej, koncentracja plemników, przy niewielkiej 
objętości pozyskanego mlecza, była dosyć wysoka i wyrównana i waha-
ła się od 21,8 x 109/cm3 do 26,1 x 109/cm3. Zaobserwowaliśmy ponadto, 
że pobieranie nasienia 48 godzin po stymulacji Ovopelem (zazwyczaj 
pozyskuje się nasienie 12 – 24 godziny po stymulacji) zaowocowało sto-
sunkowo wysoką i wyrównaną koncentracją plemników. Wartość tego 
wyznacznika w próbach mlecza pozyskanego od 64 samców wahała się 
w zakresie 20,5 – 27,5 x 109/cm3. Badania przeprowadzone w 2007 roku 
na nasieniu pozyskanym od 4 linii hodowlanych karpia, utrzymywanych 
w Gołyszu wykazały, że koncentracja plemników nie różni się istotnie 
między liniami. Najwyższą wartość tego wyznacznika (n=12) oznaczono 
w mleczu samców linii litewskiej B (16,13 x 109/cm3 ± 2,17), a najniższą 
(n=16) w nasieniu uzyskanym od samców linii ukraińskiej U (14,43 x 109/
cm3 ± 2,70).

Właściwe przygotowanie termiczne, a następnie stymulacja hormo-
nalna umożliwia pozyskanie mlecza od samców karpia również poza, 
charakterystycznym dla tego gatunku, sezonem. W nasieniu pozyska-
nym we wrześniu średnia koncentracja plemników w 12 próbach nasie-
nia wyniosła 18,4 x109/cm3, a w grudniu w próbach uzyskanych od 8 
samców 16,8 x 109/cm3.

Koncentracja plemników w nasieniu leszcza, uzyskanym po stymula-
cji hormonalnej przy użyciu hCG wyniosła średnio 15,8 x 109/cm3 (n=10) 
i mieściła się w zakresie 11,1 – 25,5 x 109/cm3 (Glogowski i in. 1997). 
W późniejszych badaniach dotyczących właściwości nasienia leszcza 
oznaczono średnią koncentrację plemników na 11,68 x 109/cm3 (Kuchar-
czyk i in. 2007). Kucharczyk i in. (2005), używając do stymulacji sperma-
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cji leszcza karpiowej przysadki mózgowej (CPE) lub Ovopelu stwierdzili, 
że obok większej objętości uzyskanego mlecza, również koncentracja 
plemników była istotnie wyższa w stosunku do prób nasienia uzyskanych 
od samców grupy kontrolnej (bez stymulacji hormonalnej). Kształtowała 
się na poziomie 9,3 x 109/cm3 (±1,2) w mleczu samców stymulowanych 
CPE i 10,2 x 109/cm3 (±1,4) w nasieniu samców stymulowanych Ovope-
lem, podczas gdy w grupie kontrolnej wyniosła zaledwie 6,8 x 109/cm3 
(±1,1).

Koncentrację plemników w nasieniu certy określono w sezonie tarło-
wym w dwóch latach, po stymulacji Ovopelem (Hliwa i in. 203). W pierw-
szym roku, w nasieniu pozyskanym od 7 samców o średniej masie ciała 
224 g koncentracja plemników wyniosła 15,45 x 109/cm3 (±0,83) i wahała 
się od 14,73 x 109/cm3 do 16,45 x 109/cm3. W drugim roku, w mleczu uzy-
skanym od 16 samców o zbliżonej masie ciała, koncentracja plemników 
była nieco wyższa i wyniosła średnio 17,14 x 109/cm3 (±0,72), a zakres 
zmienności tego wyznacznika mieścił się między 16,49 x 109/cm3 i 18,13 
x 109/cm3. Lahnsteiner i in. (2000) oznaczyli gęstość nasienia certy w za-
kresie 10,0 – 20,0 x 109/cm3.

Koncentrację plemników w nasieniu bolenia, uzyskanym po stymula-
cji przy użyciu hCG wyznaczono na 6,2 x 109/cm3 (Babiak i in. 1998). Po-
dobną wartość tego wyznacznika określiliśmy w późniejszych badaniach 
mleczu boleni stymulowanych Ovopelem (6,72 x 109/cm3). W tym samym 
eksperymencie po stymulacji spermacji Ovaprimem, koncentracja plem-
ników była wyższa i wyniosła 10,65 x 109/cm3.

Nasze badania przeprowadzone w okresie maj-czerwiec 2007 roku 
wykazały, że koncentracja plemników w nasieniu brzany, uzyskanym 
od 20 samców bez uprzedniej stymulacji hormonalnej wyniosła śred-
nio 15,71 x 109/cm3 i wahała się w zakresie 10,97 – 27,64 x 109/cm3. 
Od trzech grup samców (n=11), stymulowanych Ovopelem, Ovaprimem 
lub hCG pozyskano mlecz, w którym koncentracja plemników była nieco 
niższa i wyniosła odpowiednio 13,18 x 109/cm3, 11,24 x 109/cm3 i 13,10 
x 109/cm3.

W nasieniu jazia uzyskanym w sezonie tarłowym średnia koncentracja 
plemników (n=28) kształtowała się na poziomie 5,67 ± 2,71 x 109/cm3 
(12). W dwóch próbach mlecza uzyskanego poza sezonem tarłowym, 
wartość tego wyznacznika określiliśmy na poziomie 9,71 x 109/cm3.

W 18 próbach nasienia klenia koncentracja plemników oznaczona 
przez Kowalskiego i in. (2003a) wyniosła 15,26 ± 3,77 x 109/cm3.

W podsumowaniu można stwierdzić, że koncentracja plemników w na-
sieniu ryb karpiowatych jest stosunkowo wysoka, w porównaniu do ryb 
łososiowatych, a zwłaszcza jesiotrowatych. Wydaje się, że na wartość 
tego wyznacznika, który często podlega znacznym wahaniom, może 
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mieć wpływ okres pozyskiwania mlecza, rodzaj zastosowanego stymu-
latora, a także czas pozyskiwania nasienia po uprzedniej stymulacji hor-
monalnej. Przyczyną znacznego obniżenia koncentracji plemników może 
być także zanieczyszczenie mleczu moczem.

Ruchliwość plemników

Plemniki ryb zarówno w męskim układzie rozrodczym (jądra nasienio-
wody), jak i w prawidłowo pozyskanym mleczu są pozbawione ruchu. 
Przyczyną zablokowania aparatu ruchu jest bądź wysokie stężenie jo-
nów potasowych (K+) w plazmie nasienia, bądź wysoka wartość ciśnie-
nia osmotycznego tego płynu biologicznego. Jak wykazały klasyczne 
badania Morisawy i in. (1983), w przypadku plemników ryb karpiowatych 
czynnikiem immobilizującym ruch jest wysokie ciśnienie osmotyczne, 
które w plazmie nasienia tych gatunków kształtuje się na poziomie około 
300 mosmol/kg. W odróżnieniu od plemników ryb karpiowatych, za głów-
ną przyczynę hamowania ruchu plemników ryb łososiowatych uważa się 
powszechnie wysokie stężenie jonów potasowych w plazmie nasienia. 
Morisawa i in. (1983) stwierdzili, że najwyższy odsetek ruchliwych plem-
ników oraz najdłuższy czas ruchu (8-10 minut) karpia, złotej rybki i jelca 
uzyskano po aktywacji ruchu przy zastosowaniu roztworów aktywujących 
o wartości ciśnienia osmotycznego wynoszącego 100-200 mosmol/kg, 
co odpowiada stężeniu KCl lub NaCl wynoszącym 50-100 mM. Wykazali 
jednocześnie, że nieco dłuższy czas ruchu zachowują plemniki tych ga-
tunków po aktywacji KCl, niż NaCl oraz, że rozrzedzenie nasienia płynem 
aktywującym w stosunku 1:25 w pełni aktywuje ich ruchliwość, jednak 
najdłuższy czas ruchu uzyskano przy stopniu rozrzedzenia wynoszącym 
1:100. Przeprowadzone przez nas ostatnio wstępne badania na nasieniu 
jelca (n=2) nie potwierdziły jednak w pełni tych zależności. Stwierdzi-
liśmy, że po rozrzedzeniu nasienia tego gatunku w stosunku 1:30 100 
mM NaCl odsetek ruchliwych plemników bezpośrednio po aktywacji wy-
niósł 80%, a po upływie 25 minut zdolność do ruchu zachowało jeszcze 
30-40% plemników. Zastosowanie 100 mM KCl spowodowało aktywację 
ruchu zaledwie 50% plemników, zaś po 20 minutach jedynie 5% komórek 
wykazywało prawidłowy, prostoliniowy ruch. Być może warunków ustalo-
nych przez cytowanych wyżej autorów nie można odnosić dla nasienia 
wszystkich gatunków ryb karpiowatych, a dla każdego taksonu należy je 
określić eksperymentalnie.

Jak zaznaczono wcześniej, w naszych pracach do określenia odsetka 
ruchliwych plemników ryb karpiowatych stosowany jest rutynowo 0,5% 
NaCl, co odpowiada stężeniu około 85 mM, a stopień rozrzedzenia wy-



90

nosi 1:30. W pełni dojrzałym i prawidłowo pozyskanym mleczu, teore-
tycznie, odsetek ruchliwych plemników powinien być zbliżony do 100%. 
W praktyce, zważywszy na subiektywną ocenę tego wyznacznika, w któ-
rej nie ma możliwości obserwacji wszystkich plemników przyjmuje się 
jako najwyższą wartość 90% ruchliwości. Na odsetek ruchliwych plem-
ników ma jednak wpływ wiele czynników, w tym zwłaszcza stopień doj-
rzałości gamet oraz brak zanieczyszczeń, a zwłaszcza wody i moczu. 
Na stopień dojrzałości plemników ma wpływ głównie okres pozyskiwa-
nia nasienia w sezonie tarłowym, a w przypadku ryb karpiowatych tak-
że rodzaj zastosowanego stymulatora spermacji oraz czas jaki upłynął 
od hypofizacji do pobierania mlecza. Biorąc pod uwagę przedstawioną 
wyżej aktywację aparatu ruchu plemników ryb karpiowatych, polegającą 
na obniżeniu ciśnienia osmotycznego, czynnikami mogącymi negatyw-
nie wpłynąć na oznaczaną wartość tego wyznacznika jest domieszka 
wody lub moczu, które mogą dostać się do mlecza w czasie wycierania. 
Woda i mocz mają bowiem bardzo niskie ciśnienie osmotyczne (25-35 
mosmol/kg) i mogą przedwcześnie zainicjować ruchliwość plemników. 
Praktycznie zatem szacowany odsetek ruchliwych plemników może się 
wahać od 0% do 90%. Określanie wartości tego parametru nie zawsze 
ma miejsce w praktyce wylęgarniczej, a nawet w niektórych pracach na-
ukowych, jest jednak niezbędne w badaniach wpływu różnych czynników 
na jakość nasienia, a także manipulacjach polegających na krótkookre-
sowym przechowywaniu mlecza, użycia go do gynogenezy czy andro-
genezy lub kriokonserwacji nasienia. Tylko próby mlecza o najwyższych 
parametrach jakościowych, w tym o wysokim odsetku ruchliwych plem-
ników (co najmniej 70%) mogą być użyte do tych biomanipulacji. 

Wieloletnie obserwacje dotyczące odsetka ruchliwych plemników 
w nasieniu karpia, na podstawie badania nasienia od ponad 300 sam-
ców, wskazują, że wyznacznik ten różni się znacznie (od 20% do 90%), 
zarówno między osobnikami, jak i latami w których pozyskiwano nasienie. 
Zaobserwowano między innymi, że w mleczu pozyskanym za pomocą 
strzykawki, od 24 cieknących samców bez stymulacji hormonalnej średni 
odsetek ruchliwych plemników wyniósł 75% i wahał się od 60% do 90%. 
Wysoki odsetek ruchliwych plemników korelował ze stosunkowo wysoką 
ich koncentracją. Podobne obserwacje dotyczyły nasienia pozyskanego 
po 48 godzinach od stymulacji Ovopelem od 64 samców karpia. Śred-
ni odsetek ruchliwych gamet wyniósł ponad 80% i wahał się w zakresie 
70-90%. W badaniach dotyczących tego wyznacznika w mleczu pozy-
skanym od poszczególnych linii hodowlanych karpia stwierdzono brak 
istotnych różnic odsetka ruchliwych plemników między analizowanymi 
liniami, przy czym najwyższą wartością charakteryzowało się nasienie li-
nii ukraińskiej U (ponad 73%), a najniższą linii litewskiej B (69%).
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Ruchliwość plemników w nasieniu leszcza, w zależności od zastoso-
wanego stymulatora określili Kucharczyk i in. (1997). Średnia ruchliwość 
plemników w mleczu samców stymulowanych przysadką leszcza wynio-
sła 74% i nie różniła się istotnie od wartości tego wyznacznika w nasieniu 
samców stymulowanych przysadką mózgową karpia (82%) i hCG (84%). 
W mleczu samców grupy kontrolnej, bez stymulacji hormonalnej odsetek 
ruchliwych plemników wyniósł zaledwie 22,8% i był statystycznie istotnie 
niższy od grup doświadczalnych. W innych badaniach (Glogowski i in. 
1999), stosując hCG średni odsetek ruchliwych plemników w mleczu 10 
samców określono na 55% i wahał się od 40% do 90%. Ruchliwość plem-
ników w mleczu leszcza stymulowanego karpiową przysadką mózgową 
lub Ovopelem wyniosła odpowiednio 86% i 85% i była statystycznie istot-
nie wyższa od wartości tego wyznacznika (62%) w próbach mlecza pozy-
skanego od samców bez stymulacji hormonalnej (Kucharczyk i in. 2005).

W nasieniu certy (Hliwa i in. 2003) po stymulacji samców Ovopelem 
w pierwszym roku badań średni odsetek ruchliwych plemników określo-
no na 80% ±10% (od 45% do 90%) i był on istotnie wyższy od wartości 
tego wyznacznika określonego w drugim roku badań (57,3% ±19,5%).

W badaniach przeprowadzonych na nasieniu brzany (n=20) w roku 
2007 średnią ruchliwość plemników oznaczono na 61,5% (od 20% 
do 90%) w mleczu samców kontrolnych (bez stymulacji). W mleczu 
samców grup doświadczalnych, które stymulowano Ovopelem, Ovapri-
mem lub hCG średni odsetek ruchliwych plemników był istotnie wyższy 
i wyniósł odpowiednio 68,2%; 76,4% i 74,5%. Stwierdzono jednoczesnie 
mniejszy zakres zmienności (od 40% do 90%). 

W nasieniu bolenia stwierdzono także znaczne wahania ruchliwości 
plemników w mleczu poszczególnych samców, zaś do kriokonserwacji 
przeznaczono próby nasienia o wartości tego wyznacznika przekraczające 
70% (Babiak i in. 1998). W ostatnio przeprowadzonych badaniach, w któ-
rych stymulowano samce tego gatunku Ovaprimem lub Ovopelem wyka-
zano, że ruchliwość plemników w próbach nasienia wyniosła odpowiednio 
61,7% (±19,4%) i 40,0% (±25,3%). Zatem rodzaj zastosowanego prepara-
tu hormonalnego może w istotnym stopniu determinować stopień dojrzało-
ści plemników tego gatunku i gotowość aparatu ruchu do jego aktywacji.

Badania nasienia jelca, uzyskanego w sezonie tarłowym od samców 
stymulowanych CPE, Ovopelem oraz hCG w połączeniu z Ovopelem wy-
kazały (Targońska-Dietrich i in. 2003), że rodzaj zastosowanego związku 
hormonalnego nie wpływa istotnie na odsetek ruchliwych plemników. Ru-
chliwość plemników w próbach mlecza samców kontrolnych (bez stymu-
lacji) wyniosła 62% i nie różniła się istotnie od wartości tego wyznacznika 
określonych w nasieniu samców stymulowanych CPE (71%), Ovopelem 
(70%) czy hCG/Ovopel (67%). Poza sezonem tarłowym (Kupren i in. 2003) 
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stwierdzono korzystny wpływ stymulacji samców tego gatunku na odse-
tek ruchliwych plemników w mleczu. Ruchliwość plemników w nasieniu 
pozyskanym od samców kontrolnych wyniosła 52% i była statystycznie 
istotnie niższa od wartości tego parametru oznaczonego w nasieniu 
samców stymulowanych CPE (67%) i Ovopelem (68%).

W nasieniu jazia pozyskanym po stymulacji samców, zarówno for-
my dzikiej, jak i ozdobnej, Ovopelem bądź Ovaprimem (Kucharczyk 
i in. 2007) odsetek plemników ruchliwych był bardzo zbliżony i wyniósł 
od 72% do 77%. Określono także ruchliwość plemników jazia w mleczu 
uzyskanym poza sezonem tarłowym (Targońska-Dietrich i in. 2004). 

Do analizy ruchliwości plemników ryb, w tym także karpiowatych, 
coraz powszechniej stosowana jest komputerowa analiza nasienia 
(CASA). Dzięki systemowi CASA określono wpływ związków toksycz-
nych, metali ciężkich oraz czasu przechowywania nasienia na parame-
try ruchu plemników karpia (Chyb i in. 2000, 2001, Kime i in. 1996, 
Ravinder i in. 1997). 

Kowalski i in. (2006) określili zmiany parametrów ruchu plemników ja-
zia i jelca w zależności od czasu po aktywacji. Wykazano, że średnia po-
czątkowa prędkość VCL plemników jazia wynosiła 63 μm/s i była zbliżona 
do prędkości plemników klenia, określoną na 70 μm/s (Lahnsteiner i in. 
2004). Początkowa całkowita prędkość (VCL) plemników jelca wynosiła 
46 μm/s i była niższa od oznaczonych dla karasia (54 μm/s). Czas ruchu 
plemników jazia wyniósł około 3 minuty i był wyraźnie dłuższy niż plemni-
ków jelca (1,5 minuty) i klenia (Lahnsteiner i in. 2004). Odsetek ruchliwych 
plemników obniżał się w czasie, a pod koniec aktywności ruchowej prze-
chodził w ruch drgający. Zmniejszała się także liniowość ruchu plemników 
(LIN). Amplituda bocznych wychyleń główki (ALH) plemników jazia i jelca 
wynosiła 1-2 μm. W czasie trwania ruchu wartość tego parametru malała 
w przypadku plemników jazia, natomiast dla plemników jelca spadek tej 
wartości w końcowym okresie ruchu nie był istotny statystycznie.

Plazma nasienia i jej analiza

Plazma nasienia ryb, w odróżnieniu do wyższych kręgowców, charaktery-
zuje się niską zawartością substancji białkowych i zawiera głównie związ-
ki mineralne (sód, potas, magnez wapń) oraz niskie stężenia związków 
organicznych, w tym cholesterolu, glicerolu, cukrów prostych, wolnych 
aminokwasów, lipidów, kwasu cytrynowego i witamin. Składniki plazmy 
nasienia są wydzielinami komórek jąder i nasieniowodów, ale mogą tak-
że pochodzić z uszkodzonych plemników. Oznaczanie zawartości tych 
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składników ma znaczenie diagnostyczne w szacowaniu jakości mlecza 
oraz jego przydatności do przechowywania.

W przypadku nasienia ryb karpiowatych szczególnie ważne jest odpo-
wiednie stężenie jonów potasowych i sodowych, bowiem głównie te kationy 
obok anionów chlorkowych decydują o właściwym ciśnieniu osmotycznym 
plazmy nasienia. Wysoka wartość ciśnienia osmotycznego warunkuje bo-
wiem utrzymanie plemników w stanie nieaktywnym tzn. w bezruchu w na-
sieniowodach przez dłuższy czas (do kilku miesięcy). Obok właściwego 
stężenia jonów, a tym samym wysokiego ciśnienia osmotycznego, w pla-
zmie obecne są białka immobilizujące ruch. Białka te, jak również białka 
plemnika, zabezpiecza przed atakiem enzymów proteolitycznych (obec-
nych także w plazmie nasienia), system białkowych inhibitorów.

Badania Morisawy i in. (1983) wykazały, że w plazmie nasienia karpia 
stężenie Na+ wynosi 75 mM i jest niższe o 44% w porównaniu z plazmą 
krwi, natomiast w plazmie nasienia złotej rybki stężenie to wynosi 90 mM 
i stanowi 78% zawartości w stosunku do plazmy krwi. Odwrotnie przed-
stawia się stężenie K+, bowiem jest ono 18 razy (karp) lub 29 razy (złota 
rybka) wyższe w plazmie nasienia, w porównaniu do osocza krwi. Za-
wartość magnezu, wapnia i chloru była zbliżona w obydwu tych płynach. 
Taka zawartość jonów w plazmie nasienia warunkuje wartość ciśnienia 
osmotycznego na poziomie około 300 mosmol/kg.

W plazmie nasienia certy (Hliwa i in. 2003) średnia wartość ciśnienia 
osmotycznego kształtowała się na poziomie 236,5 mosmol/kg i wahała 
się od 226 do 248 mosmol/kg. W badaniach własnych wykazano, że war-
tość tego parametru w plazmie nasienia złotej rybki wynosi 317 ±11 
mosmol/kg, jazia 238,5 ±37,6 mosmol/kg, a jelca 267,6 ±32,8 mosmol/
kg. Ostatnio przeprowadzone badania nasienia brzany wykazały, że ci-
śnienie osmotyczne plazmy nasienia tego gatunku waha się w granicach 
232 – 319 msmol/kg. W kilku próbach nasienia jazia, uzyskanego poza 
sezonem tarłowym stwierdzona dużą zmienność w wartościach tego 
parametru. W dwóch próbach wartość ta wynosiła około 205 mosmol/
kg, natomiast w trzech poniżej 70 mosmol/kg. Znalazło to swoje odbi-
cie w odsetkach plemników ruchliwych po aktywacji. W pierwszym przy-
padku ruchliwość plemników wyniosła 70-80%, natomiast w drugim nie 
stwierdzono plemników ruchliwych. Tak niska wartość ciśnienia osmo-
tycznego wskazuje jednoznacznie na obecność znacznej ilości moczu.

W 30 próbach plazmy nasienia karpia średnia wartość ciśnienia 
osmotycznego wyniosła 255 mosmol/kg i wahała się w zakresie 193-
274 mosmol/kg. Stwierdzono jednocześnie istotną, dodatnią zależność 
pomiędzy wartością tego parametru a koncentracją plemników i ich ru-
chliwością. Oznaczono także wartość ciśnienia osmotycznego w pla-
zmach nasienia bolenia, w zależności od zastosowanego stymulatora 
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spermacji. W plazmach nasienia uzyskanego po stymulacji Ovopelem 
ciśnienie osmotyczne wynosiło 279 ±11,8 mosmol/kg i nie różniło się 
istotnie od wartości w plazmie nasienia uzyskanej po stymulacji Ovapri-
mem (291,1 ±19,1 mosmol/kg).

Obok zawartości jonów i wartości ciśnienia osmotycznego istotnym 
parametrem mogącym być pomocnym w ocenie jakości nasienia jest 
stężenie białka ogólnego w plazmie nasienia. W porównaniu z plazmą 
nasienia ryb łososiowatych (około 1,0 – 1,5 mg/cm3), a zwłaszcza jesio-
trowatych (poniżej 0,5 mg/cm3), w plazmie nasienia ryb karpiowatych 
zawartość białka jest wyraźnie wyższa. Stosunkowo wysoką zawartość 
białka ogólnego – 4,59 mg/cm3 wykazano w plazmie nasienia certy (Hli-
wa i in. 2003), a także karpia – 3,44 mg/cm3 (15) i leszcza – 2,08 mg/cm3 
(Glogowski i in. 1999). Często zawartość białka w plazmie nasienia sko-
relowana jest dodatnio z koncentracją plemników, bowiem w plazmie na-
sienia mogą znajdować się białka pochodzące z uszkodzonych gamet.

Ostatnio coraz szersze zainteresowanie budzi charakterystyka białek 
biologicznie czynnych w plazmach nasienia ryb karpiowatych. Metoda-
mi elektroforetycznymi i kinetycznymi wykazano obecność w plazmach 
nasienia karpia, leszcza, jazia, klenia, bolenia i złotej rybki szeregu białek 
o aktywności proteolityczne (Kowalski i in. 2003a, 2003b, 2004), należą-
cych zarówno do proteinaz serynowych, jak i metaloproteinaz. Wykazano 
także obecność i scharakteryzowano inhibitory proteinaz (Wojtczak i in. 
2003) oraz dokonano izolacji i szerokiej charakterystyki fizykochemicznej 
i kinetycznej α 1-inhibitora proteinaz z plazmy nasienia karpia (Wojtczak 
i in. 2007). Stwierdzono jednocześnie, że aktywność inhibitorów proteinaz 
koreluje dodatnio z zawartością białka ogólnego w plazmie nasienia.

W plazmie nasienia karpia stwierdzono także obecność transferyny – 
białka transportującego żelazo (Wojtczak i in. 2007). Wykazano, że trans-
feryna jest głównym białkiem plazmy nasienia, a jej zawartość wynosi 
0,33 – 0,34 mg/cm3. Określono także polimorfizm transferyny w plazmie 
nasienia oraz zależność między genotypem a charakterystyką nasienia. 
Analizując nasienie pozyskane od samców o dwóch genotypach trans-
feryn (DG i DD) nie stwierdzono istotnych różnic w koncentracji plemni-
ków, odsetku plemników ruchliwych, czy długości czasu trwania ruchu. 
Komputerowa analiza parametrów ruchu wykazała jednak istotne różnice 
w wartościach całkowitej prędkości ruchu (VCL), liniowości (LIN), a także 
w amplitudzie bocznych wychyleń główki plemnika (ALH).

W podsumowaniu należy stwierdzić, że oznaczanie podstawowych 
wyznaczników jakości nasienia i wartości ciśnienia osmotycznego, uzu-
pełnione o określenie wybranych parametrów biochemicznych plazmy 
może dostarczyć informacji o wpływie szeregu czynników, zarówno ge-
netycznych jak i środowiskowych na cechy mlecza i przewidywać jego 
wartość biologiczną, czyli zdolność do zapłodnienia ikry.
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Aspekty zdrowotne pozasezonowego 
rozrodu ryb reofilnych

Piotr Gomułka
Katedra Ichtiologii, UW-M Olsztyn

Zdrowie tarlaków

Większość produkowanego w Polsce materiału zarybieniowego po-
chodzi od tarlaków pozyskanych ze środowiska naturalnego. Stwarza 
to istotne problemy zdrowotne.

Dzikie tarlaki są zdecydowanie bardziej podatne na stres. Wielokrotnie 
notowano sytuacje, w których próby kontrolowanego rozrodu po uprzed-
niej aklimacji ryb do warunków wylęgarni kończyły się fiaskiem gdyż ryby 
nie przystępowały do tarła lub oddawały gamety o bardzo złej jakości 
(Kucharczyk i in. 2000). Reakcja stresowa ma ogromny wpływ nie tylko 
na odporność ryb, ale również na ich układ rozrodczy. Nadmierna reak-
cja stresowa, w zależności od stadium cyklu rozrodczego może hamo-
wać dojrzewanie gonad, powodować „zrzucanie” ikry lub jej resorpcję. 

Bardzo dokładny przegląd zmian zachodzących w organizmach 
ryb pod wpływem czynników stresogennych w okresie rozrodu został 
opublikowany w książce Stress and Fish (Pickering 1981). Do najistot-
niejszych zmian z punktu widzenia rozrodu reofilnych ryb karpiowatych 
należy osłabienie barier ochronnych skóry na skutek wycofania białek 
z kolagenu wchodzącego w jej skład. Staje się ona cieńsza i bardziej po-
datna na uszkodzenia mechaniczne. Istotny jest również rozpad limfocy-
tów na skutek podwyższonego poziomu hormonów kortykosterydowych. 
Rozwijająca się limfopenia jest przyczyną obniżenia odporności swoistej. 
Przypuszczalnie długotrwały stres poprzedzający okres rozrodu skutku-
je zmniejszeniem ilości przeciwciał gromadzonych w żółtku jaja a tym 
samym obniża poziom odporności biernej, która jest niezwykle istotna 
w początkowym okresie życia embrionów i larw ryb.

Wykorzystywanie własnego stada rozrodczego jest najlepszym roz-
wiązaniem dla wylęgarni ryb z weterynaryjnego punktu widzenia (Go-
mułka i in. 2007). Umożliwia regularne badania stanu zdrowia tarlaków, 
profilaktykę i zmniejszenie wpływu stresu na organizm ryb. Szczególną 
rolę należy tu przypisać profilaktyce chorób. Polega ona przede wszyst-
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kim na odpowiednim żywieniu wzbogacanym w okresie dojrzewania 
gonad w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i związki 
mineralne. Istotną rolę odgrywają również regularne kąpiele przeciwpa-
sożytnicze. Pozwalają one usunąć nadmiar pasożytów zewnętrznych. 
Kąpiele przeciwpasożytnicze powinny być poprzedzone badaniem 
parazytologicznym. Wśród najgroźniejszych pasożytów atakujących 
karpiowate ryby reofilne w warunkach wylęgarni należy wymienić Chilo-
donella sp. , kulorzęska Ichthyophtirius multifilis oraz przywry z rodzajów 
Gyrodactylus i Dactylogyrus. Mniejsze zagrożenie stanowią pasożyty 
z rodzaju Trichodina, Trichodinella i osiadłe np. Apiosoma sp. lub Epi-
stylis sp.

Profilaktyczne kąpiele przeciwpasożytnicze

Do kontroli liczebności jednokomórkowych pasożytów zewnętrznych 
(poza kulorzęskiem), jeżeli ich obecność nie wywołuje objawów cho-
robowych, najlepiej stosować kąpiele w roztworach soli kuchennej (1% 
przez 30 minut). Jeżeli liczebność pasożytów jest duża zaleca się kąpiele 
w formalinie (20 – 50 ppm przez 6 godzin). Wyższe stężenia formaliny 
należy stosować w temperaturze wody poniżej 15°C. Należy pamiętać, 
że w niższych temperaturach w roztworach formaldehydu wytrąca się 
nieaktywny paraformaldehyd. Zabieg należy stosować codziennie, mini-
mum dwukrotnie . Podczas kąpieli i po niej woda w basenie powinna być 
intensywnie natleniana. 

Zwalczanie kulorzęska po wprowadzeniu zakazu stosowania zieleni 
malachitowej jest bardzo trudne. Należy pamiętać, że: (1) zwalczać mo-
żemy jedynie pływki kulorzęska znajdujące się w wodzie; (2) im wcze-
śniej rozpoczniemy kurację tym większa jest szansa na jej powodzenie; 
(3) rozwój kulorzęska jest ściśle uzależniony od temperatury wody. Jak 
wynika z powyższych konstatacji kluczowym elementem w profilaktyce 
tej choroby jest regularna codzienna inspekcja ryb w celu możliwie naj-
szybszego wykrycia potencjalnej inwazji. Jeżeli podczas badań para-
zytologicznych lub codziennych przeglądów ryb stwierdzony zostanie, 
choć jeden osobnik kulorzęska natychmiast należy podjąć leczenie. Jed-
na cysta kulorzęska staje się źródłem ponad tysiąca nowych osobników 
potomnych. W warunkach wylęgarni inwazja rozwija się błyskawicznie 
ze względu na optymalne dla rozwoju kulorzęska temperatury i duże za-
gęszczenie obsady. Wg Antychowicza (informacja ustna) w warunkach 
naturalnych większość cyst w okresie letnim ginie gdyż na ich powierzch-
ni osiedlają się liczne glony i bakterie uniemożliwiające prawidłowy roz-
wój pasożyta. 
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Początek leczenia powinien się rozpocząć od zwiększenia natlenienia 
wody i podniesienia temperatury do maksymalnego tolerowanego przez 
ryby poziomu. Optymalne jest podniesienie temperatury do 31 – 32°C. W tej 
temperaturze kulorzęsek przestaje się rozwijać i ginie. Utrzymanie tej tempe-
ratury przez 2 do 3 dni zastępuje stosowanie środków chemicznych. Ujemną 
stroną tej metody w warunkach wylęgarni jest wpływ temperatury na proce-
sy rozrodcze ryb. Niemniej, jeśli ryby są zagrożone inwazją kulorzęska lepiej 
jest odłożyć plany związane z ich rozrodem do czasu zakończenia leczenia 
i rekonwalescencji. Zastosowanie termicznej metody zwalczania kulorzęska 
najczęściej powoduje, że samice ryb rozpoczynają resorpcję dojrzałej ikry 
i cykl rozrodu musi zostać powtórzony od nowa. Podniesienie temperatury 
powyżej 24°C powoduje, że cykl rozwojowy kulorzęska jest bardzo szybki 
i zamyka się w ciągu 1 dnia czasami dwukrotnie (w zależności od pH śro-
dowiska, optymalne dla kulorzęska pH 7). Podjęcie leczenia w tym okresie 
zwiększa szansę zetknięcia pływek (inwazyjnych form kulorzęska) ze środ-
kiem leczniczym a tym samym zwiększa skuteczność leczenia.

W ostatnich latach ichtiopatolodzy włożyli duży wysiłek w poszukiwanie 
substancji zastępujących zieleń malachitową w zwalczaniu kulorzęska i ple-
śni; niestety bez większego sukcesu. Przetestowano wiele substancji che-
micznych. Część z nich wypadła obiecująco w warunkach laboratoryjnych, 
część cechowała się wysoką skutecznością. Nie udało się jednak wypraco-
wać środka bezpiecznego dla ryb i obsługi, biodegradowalnego i jednocze-
śnie zadowalająco skutecznego. W związku z powyższym, do zwalczania 
tego pasożyta stosuje się proste środki dezynfekcyjne: formalinę, chlorami-
nę T, nadtlenek wodoru, nadmanganian potasu. Najczęściej polecana jest 
formalina w stężeniach od 17 do 25 ml na 100 l (170 do 250μl na 1 l wody) 
w czasie do 1 godziny lub 20 do 50 μl w kąpieli długotrwałej. Kąpiele powinny 
być powtarzane w zależności od temperatury wody codziennie ( w tempera-
turach powyżej 24°C) lub co drugi – trzeci dzień w niższych temperaturach.

Do zwalczania przywr z rodzaju Gyrodactylus i Dactylogyrus stosowa-
no do niedawna preparaty fosforoorganiczne (np. Neguvon; substancja 
czynna to trichlorfon) lub preparaty zawierające mebendazol lub flu-
bendazol. Niestety leki zawierające te substancje nie są zarejestrowane 
do stosowania w leczeniu ryb. W zwalczaniu tych chorób stosuje się, 
zatem, podobnie jak w przypadku pozostałych pasożytów zewnętrznych, 
kąpiele w roztworach formaliny (14 do 25 μl na 1 l; kąpiel długotrwała).

Biostymulacja ryb

Oprócz możliwości profilaktyki chorób pasożytniczych, posiadanie wła-
snego stada tarłowego pozwala na profilaktykę w zakresie odporności 
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biernej ikry. Odporność bierna to odporność przekazana przez matkę 
potomstwu. Chroni ona larwy ryb przed patogenami do czasu wykształ-
cenia własnego układu odporności. Elementami odporności biernej 
są przeciwciała, lizozym, dopełniacz, lektyny i inne substancje odporno-
ściowe gromadzone w komórkach jajowych podczas ich dojrzewania. 
U ryb karpiowatych, w okresie poprzedzającym tarło stosuje się prepa-
raty powodujące ogólny wzrost poziomu odporności (przede wszyst-
kim nieswoistej). Ma to oczywiście na celu zwiększenie puli substancji 
obronnych w jaju. Do biostymulacji stosuje się preparaty oparte na sub-
stancjach naturalnych takie jak znane na polskim rynku Chitozan czy Bio-
Immuno. Warunkiem skutecznego działania tych preparatów jest dobra 
kondycja ryb, odpowiednia temperatura wody ( w niskich temperaturach 
efekt działania preparatów stymulujących odporność jest niewielki) i brak 
czynników stresujących, które obniżają poziom odporności.

Zastosowanie biostymulacji w warunkach rozrodu karpiowatych ryb 
reofilnych jest najczęściej niemożliwe, gdyż jak wspomniano wcze-
śniej większość tarlaków pochodzi ze środowiska naturalnego. Dlatego 
ogromne znaczenie ma kondycja pozyskiwanych do tarła ryb. Na kondy-
cję dzikich tarlaków wpływa wiele czynników:

jakość środowiska z którego są pozyskiwane;• 
sposób pozyskania (metoda odłowu ryb); • 
czas i sposób transportu ryb do wylęgarni.• 

Ważnym elementem przy pozyskiwaniu tarlaków jest doświadczenie 
osoby wykonującej odłów. Ponieważ pozyskiwanie tarlaków jest istotnym 
źródłem stresu i potencjalną przyczyną uszkodzeń ciała stosowane po-
winny być metody i sprzęt wywołujące możliwie jak najmniejszy nega-
tywny wpływ na ryby. Nie powinny być stosowane sieci stawne (wontony, 
drygawice etc.). Zalecane jest stosowanie narzędzi pułapkowych lub 
odłowów za pomocą zestawu do elektrycznego połowu ryb. 

Profilaktyka podczas pozyskiwania i transportu tarlaków

Miejsce pozyskiwania tarlaków powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wylęgarni, aby do minimum skrócić transport ryb. Im dłuższy transport 
tym z reguły większe uszkodzenia ryb. Do transportu reofilnych ryb kar-
piowatych zalecane jest stosowanie środków znieczulających. Najlepsze 
rezultaty uzyskiwano przy zastosowaniu 2-fenoksyetanolu w stężeniu 0,1 
ml/l. Preparat ten w podanej koncentracji powoduje trankwilizację ryb; 
zmniejszenie aktywności ruchowej, utratę równowagi i osłabienie reakcji 
na bodźce zewnętrzne. Do zalet tego preparatu należy również szybki 
czas wybudzenia ryb po transporcie. Innym środkiem z powodzeniem 
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używanym do ograniczenia strat transportowych jest etomidat (substan-
cja czynna preparatu Propiscin, IRS Żabieniec). Preparaty oparte na eto-
midacie stosuje się w stężeniach 0,02 do 0,2 mg/l substancji czynnej. 
W przypadku dużych i aktywnych ryb, takich jak bolenie czy brzany, prak-
tykuje się wstępne uśpienie ryb w roztworze o koncentracji 2 mg/l przed 
umieszczeniem w roztworze transportowym. Zapobiega to gwałtownym 
reakcjom ryb w początkowej fazie transportu. W zależności od gatunku 
ryby i temperatury wody, odpijanie po transporcie ryb w roztworze etomi-
datu może być stosunkowo długie.

Do roztworów transportowych anestetyku często dodaje się chlo-
rek sodu w ilości 0,5 do 2 g/l. Celem suplementacji solą kuchenną jest 
wyrównanie ubytku jonów chlorkowych a tym samym tonowanie reak-
cji stresowej poprzez zapobieganie zaburzeniom osmotycznym wywo-
łanym stresem. Najlepiej, aby tarlaki były transportowane pojedynczo 
w workach z grubej folii wypełnionych w 1/3 wodą i napełnionych tlenem 
pod ciśnieniem. Minimalizuje to ryzyko ewentualnych uszkodzeń ciała 
i zapobiega rozwojowi reakcji stresowej.

Niezwłocznie po przywiezieniu do wylęgarni, ryby przeznaczone do tar-
ła powinny być poddane skrupulatnej inspekcji w celu wykrycia uszkodzeń 
powłok zewnętrznych ciała lub objawów toczącego się procesu chorobo-
wego (wybroczyn, przekrwień, obrzęku łusek, wysadzenia gałek ocznych) 
lub widocznych pasożytów (Lernea sp., Tracheliastes sp., Argulus sp., pi-
jawki). Pożądane jest również mikroskopowe badanie zeskrobin ze skó-
ry w kierunku obecności jednokomórkowych pasożytów zewnętrznych. 
Wszystkie ryby powinny zostać poddane kwarantannie lub, jeśli hodowca 
postanowił rozpocząć kontrolowany rozród niezwłocznie, pozostać w czę-
ści „brudnej” wylęgarni. Stwierdzone makropasożyty powinny zostać usu-
nięte. Ewentualne zranienia i uszkodzenia skóry po pasożytach można 
zabezpieczyć stosując „przymoczki” z wodnego 1% roztworu gencjany 
(do nabycia w aptekach bez recepty). Przymoczki polegają na punkto-
wym dotykaniu ubytków skóry gazą lub wacikiem zanurzonym w roztwo-
rze barwnika. Przy ich wykonywaniu należy zwrócić uwagę by nadmiar 
gencjany nie spływał na skrzela ryb. Przymoczki z gencjany są skuteczne, 
o ile uszkodzenia dotyczą niewielkich powierzchni skóry. 

Wpływ stymulatorów rozrodu na zdrowie tarlaków

Prawidłowo przeprowadzona stymulacja hormonalna nie powinna ne-
gatywnie oddziaływać na zdrowie ryb. Nie mniej zdarzają się przypad-
ki błędów hodowcy lub nadwrażliwości ryb, które prowadzą do śmierci 
stymulowanych tarlaków. O wiele większą wrażliwością w tym względzie 
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cechują się samice ryb. Przyczyną większej wrażliwości jest prawdopo-
dobnie większa skala zmian, jakie zachodzą w organizmie samicy w po-
równaniu do zmian u samców. Pamiętajmy, że samice muszą „dojrzeć” 
do tarła a to zwykle oznacza konieczność zgromadzenia w komórkach 
jajowych stosunkowo dużej ilości materiałów budulcowych i energe-
tycznych. Dość często tempo zmian metabolicznych jest tak szybkie, 
że organizm ryby nie nadąża z usuwaniem produktów przemiany mate-
rii i dochodzi do endogennego zatrucia prowadzącego do gwałtownej 
śmierci ryb. Zazwyczaj śmierć jest poprzedzona zaburzeniami nerwowy-
mi (nieprawidłowe pływanie, utrata równowagi) i krótką agonią, rzadko 
zauważaną przez hodowcę (często ma miejsce nocą). Niektórzy autorzy 
uważają, że reakcja prowadząca do śmierci stymulowanych ryb jest odpo-
wiednikiem szoku anafilaktycznego, czyli gwałtownej reakcji na podanie 
antygenu. U snących ryb nie zauważa się żadnych charakterystycznych 
zmian; występują przekrwienia u nasady płetw i w okolicy odbytu, czasa-
mi w jamie ciała gromadzi się duża ilość płynu surowiczego.

Dojrzewające komórki jajowe powiększają swoją objętość, by w ostat-
niej fazie rozwoju „wysypać się” z gonad do jamy ciała, skąd jajowodem 
wydostają się na zewnątrz. Stymulacja hormonalna powoduje czasami 
tak silne napęcznienie dojrzewającej ikry, że otwarte zostaje światło ja-
jowodu i do wnętrza jamy ciała dostaje się woda. Powoduje to pęcznie-
nie jaj i powiększenie objętości ikry znajdującej się w jamie ciała. Jeżeli 
samica nie zdąży „zrzucić” czyli wydalić ikry, pęczniejące i twardniejące 
lepkie osłonki jajowe sklejają się i ikra ulega zbryleniu bezpośrednio w ja-
mie ciała. Zbrylone masy ikry obumierają i są zwykle infekowane florą 
bakteryjną, po pewnym czasie ulegają rozkładowi. Produkty rozpadu ikry 
zatruwają organizm samicy prowadząc zwykle do śmierci. 

O wiele rzadziej zdarza się infekcja gonad przez różne gatunki pleśni. 
Grzyby te notowane są zazwyczaj na powierzchni ciała i stąd penetrują 
tkanki ryby wrastając coraz głębiej. W przypadku infekcji jajników, któ-
ra następuje prawdopodobnie poprzez rozluźniony kanał jajowodu, do-
chodzi do przerośnięcia jajnika strzępkami grzybni. Infekcja jest zwykle 
ograniczona do wnętrza gonady –grzyby nie przerastają poprzez błonę 
surowiczą otaczającą jajnik. Samice z grzybiczą infekcją gonad nie przy-
stępują do tarła, żyją jednak stosunkowo długo. Podejrzenie tej formy 
infekcji jajników powstaje, gdy przez powłoki ryby wyraźnie wyczuwal-
ne są duże, twarde w konsystencji jajniki (stanowią bardzo zbitą masę 
jaj i strzępek grzyba), ryba zazwyczaj wykazuje tendencję do opadania 
na dno zbiornika jak gdyby straciła zdolność regulacji przemieszczania 
się w pionie. Podpływanie do powierzchni wody sprawia jej trudność. 
W obrazie mikroskopowym zainfekowanego jajnika można zaobser-
wować liczne strzępki grzyba. Choroba jest w zasadzie nieuleczalna, 
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a chore ryby powinny zostać uśmiercone w humanitarny sposób tj. przez 
zanurzenie w roztworze anestetyku o odpowiednim stężeniu. 

Częstą przyczyną śnięć tarlaków karpiowatych ryb reofilnych są wtór-
ne infekcje bakteryjne i grzybicze skóry pojawiające się na skutek osła-
bienia odporności ryb i uszkodzenia powłok zewnętrznych. Nie mniej 
należy stwierdzić, że w porównaniu z innymi rodzinami ryb, karpiowate 
reofilne są rybami stosunkowo odpornymi na manipulacje hodowlane 
i jeżeli są traktowane delikatnie dobrze je znoszą. 

W celu zabezpieczenia ryb przed uszkodzeniami skóry wszystkie za-
biegi związane ze sztucznym rozrodem (iniekcje hormonalne, sprawdza-
nie dojrzałości gonad, pozyskiwanie ikry, zabiegi lecznicze) powinny być 
wykonywane pod osłoną anestetyków. W Polsce dla ryb karpiowatych 
najczęściej stosowanym anestetykiem jest 2-fenoksyetanol stosowany 
w stężeniach od 0,3 do 0,6 ml/l. Anestetyk ten bardzo szybko wprowa-
dza ryby w stan znieczulenia ogólnego zapobiegając uszkodzeniom ciała 
w początkowej fazie znieczulenia (stadium excitationis). Również odpija-
nie jest bardzo szybkie, jeśli ekspozycja na działanie anestetyku nie prze-
kracza 10 minut w temp. powyżej 20°C odpijanie trwa niewiele ponad 1 
minutę, dzięki temu ryby nie pozostają długo w stanie niedotlenienia. 

Wprowadzanym w Polsce od niedawna do użycia środkiem znieczu-
lającym dla ryb jest olejek goździkowy. Zaletą tej substancji jest brak tok-
syczności dla człowieka ewentualnych pozostałości preparatu w tkankach 
ryb i całkowita biodegradowalność (olejek goździkowy to wyciąg z kwia-
tów i owoców goździkowca, zawiera eugenol i jego analogi, wykazuje 
właściwości znieczulające). Stosowany jest w stężeniu ok. 0,03 ml/l. Czas 
wprowadzenia w stan znieczulenia ogólnego jest porównywalnie szybki 
z 2-fenoksyetanolem. Niewątpliwą zaletą tego środka jest niska cena. 

Bardzo bezpiecznym i skutecznym środkiem znieczulającym jest MS 
-222. Preparaty zawierające tę substancję (Finquel, Tricain-s) są zareje-
strowane i produkowane w Stanach Zjednoczonych. Niestety w warun-
kach polskich preparat ten używany jest rzadko ze względu na swoją 
wysoką cenę i brak dystrybutora.

Pomimo stosowania środków zapobiegających nadmiernej reakcji 
stresowej i obniżeniu odporności, akt rozrodu jest często tak dużym wy-
datkiem energetycznym, że następuje załamanie odporności ryby. Naj-
częściej zdarza się to u tarlaków pochodzących z rzek. Efektem załamania 
odporności jest zwykle uogólniona infekcja bakteryjna (posocznica). Ob-
jawia się gromadzeniem płynu w obrębie jamy brzusznej (ascites), nastro-
szem łusek, wysadzeniem gałek ocznych, przekrwieniami w brzusznej 
części powłok ciała szczególnie u nasady płetw brzusznych i odbytowej. 
Nieleczona kończy się śmiercią ryby. W leczeniu tego schorzenia można 
stosować antybiotyki. Najlepsze efekty dają iniekcje dootrzewnowe. Anty-
biotyki należy stosować pod kontrolą lekarza weterynarii.
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Wrażliwość larw ryb na czynniki 
chorobotwórcze przed rozpoczęciem 
odżywiania egzogennego

Piotr Gomułka
Katedra Ichtiologii, UW-M Olsztyn

Okres poprzedzający pierwsze pobranie pokarmu egzogennego jest 
momentem wysokiej wrażliwości larw ryb na biologiczne czynniki infek-
cyjne i chemiczne (toksyczne). Wrażliwość na czynniki fizyczne np. jak 
temperatura środowiska jest mniejsza niż w późniejszym okresie życia, 
co zresztą jest wykorzystywane do termicznego znakowania larw ryb. 
Wysoka wrażliwość na czynniki infekcyjne wynika z niepełnej sprawności 
układu obronnego i w zasadzie braku odporności swoistej. Odporność 
nieswoista jak również zdolność do neutralizacji toksyn, są w dużej mie-
rze funkcją kondycji ryby, czyli stanu jej odżywienia.

Larwy ryb reofilnych mogą być atakowane przez różne patogeny nie 
zawsze charakterystyczne dla osobników dorosłych ich gatunku. Jest 
to tym bardziej prawdopodobne im bardziej osłabiony jest układ obron-
ny larw. Ogromną rolę ogrywa tu wiek i rozwój układu obronnego, ale 
także odporność bierna odziedziczona po rodzicach (im lepsza jakość 
ikry tym większe szanse potomstwa z niej wyklutego na przetrwanie 
w środowisku do czasu wykształcenia własnej odporności). Zahamowa-
nie rozwoju wywołane długotrwałym brakiem pokarmu jest czynnikiem 
usposabiającym do nabywania różnych chorób, choć w niektórych wy-
padkach może być czynnikiem do pewnego stopnia chroniącym przed 
infekcją, np. wirusy rozwijają się w organizmach żywicieli wykorzystując 
ich aparat genetyczny do namnażania własnych genów i białek – zatrzy-
manie rozwoju (a co za tym idzie spowolnienie podziałów komórkowych) 
może prowadzić do ograniczenia szerzenia się wirusa w organizmie. 
Innym przykładem mogą być niebezpieczne przywry monogenetyczne 
z rodzaju Dactylogyrus powszechnie występujące u ryb słodkowodnych. 
Przywry te bytują na skrzelach ryb. Brak rozwiniętych skrzeli powoduje, 
że „niezbyt chętnie” zasiedlają organizm larw. 

Bezpośrednio po wykluciu z jaja larwy większości gatunków ryb od-
żywiają się pokarmem endogennym zgromadzonym w postaci żółtka 
w woreczku żółtkowym. Okres przejścia z odżywiania endogennego 
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na egzogenne jest krytycznym w życiu larw. Ontogeneza oraz wysokie 
zazwyczaj tempo wzrostu wpływają na zapotrzebowanie energetyczne 
i budulcowe rozwijających się organizmów. Dostępność pokarmu odgry-
wa w tym okresie kluczową rolę. Aby przeżyć lary ryb muszą otrzymać 
pokarm przed upływem pewnego, określonego dla gatunku, terminu 
zwanego PNR (point of no return) (Blaxter i Hempel 1963). Jeśli termin ten 
zostanie przekroczony, w organizmie larw rozpoczynają się zmiany, któ-
re uniemożliwiają pobieranie pokarmu i prowadzą niechybnie do śmierci 
organizmu. Jeżeli larwy otrzymają pokarm przed nastaniem PNR, zazwy-
czaj przeżywają i powoli wyrównuję straty w przyrostach i rozwoju osob-
niczym poniesione w czasie głodowania.

Rozwój układu odpornościowego ryb

Na układ odpornościowy ryb składają się narządy limfoidalne: grasica 
(thymus); nerka przednia (pronephros), śledziona (splen), tkanka chłon-
na występująca w błonie podśluzowej i śluzowej układu pokarmowego 
(GALT) oraz komórki obronne i ich produkty krążące w krwioobiegu i roz-
mieszczone w tkankach (Deptuła i Stosik 2000). Do komórek obronnych 
zalicza się limfocyty, komórki cytotoksyczne (NCC), monocyty i wywo-
dzące się z nich makrofagi, granulocyty obojętnochłonne, centra mela-
no-makrofagowe (MMC) oraz trombocyty. Istotnymi elementami układu 
obronnego ryb są również substancje biologicznie czynne wytwarzane 
przez komórki tego układu. 

Grasica

Narząd parzysty, umiejscowiony w górnej grzbietowo bocznej części 
jamy skrzelowej (Zapata 1981). Narząd ten zbudowany jest z tkanki lim-
foidalnej, w której wyróżnia się trzy typy komórek ułożonych w warstwy: 
rdzeniową – wewnętrzną, korową – zewnętrzną oraz nabłonkową. Tymo-
cyty (właściwe komórki grasicy) są skupione w warstwie korowej, zaś 
limfocyty i limfoblasty występują w warstwie rdzeniowej. Komórki nabłon-
kowe wytwarzają substancje indukujące różnicowanie się limfocytów 
(Chilmonczyk 1983).

Grasica to centralny narząd limfatyczny u ryb (Ellis i Parkhouse 1975). 
Pojawia się jako pierwszy narząd układu odpornościowego podczas 
rozwoju osobniczego, aczkolwiek u różnych gatunków w różnym cza-
sie; u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w temp. 14°C na 5 dni 
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przed wykluciem; u karpia w temp. 22°C dwa dni po wykluciu z jaja (Gra-
ham i Secombes 1990), a dojrzałość funkcjonalną narząd ten osiąga 
około 14 dnia po opuszczeniu jaja (Botham i Manning 1981). Inwolucja, 
czyli stopniowe zmniejszanie wielkości grasicy rozpoczyna się już po kil-
kunastu miesiącach życia (u sumika Ictalurus punctatus w wieku 15 – 17 
m-cy) (Ellasaesser i Clem 1994).

Nerka przednia (głowowa)

Nerka jest narządem spełniającym u ryb rolę podobną do szpiku kostne-
go u wyższych kręgowców (Zapata 1979). Według Płytycz i in. (1989) jest 
narządem hemopoetycznym oraz limfoidalnym. Przed pojawieniem się 
limfocytów w grasicy, w nerce przedniej obecne są komórki pnia (Grace 
i Mannig 1980). Narząd ten zbudowany jest w głównej mierze z komórek 
limfoidalnych i siateczkowych zdolnych do fagocytozy. Wyróżniono tak-
że komórki chromochłonne i międzynerkowe odpowiadające komórkom 
rdzenia i kory nadnerczy u ssaków (Zapata 1983). Liczba leukocytów 
przypadających na 1 gram tkanki nerki przedniej nie zmienia się w okre-

Grasica larwy jazia (strzałka) (H&E, x 400) (Fot. P. Gomułka)
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sie dorastania ryb, co wg Chilmończyka (1982) świadczy o niezwykle 
ważnej roli tego narządu w układzie odpornościowym. 

Nerka przednia rozwija się pomiędzy 18, a 25 dniem po wykluciu ryby 
z ikry (Grace i Manning 1980). 

Tkanka limfoidalna jelit (GALT)

Zbudowana jest głównie z ulokowanych w nabłonku i blaszce właści-
wej jelit limfocytów B i T (Georgopoulou i Vernier 1986, Lamers 1986, 
Rombout i in. 1989, 1993). Występujące tu makrofagi Ig+ oraz centra 
melanomakrofagowe mają zdolność długotrwałego przechowywania an-
tygenu (Deptuła i Stosik 2000). 

Liczebność krwinek białych w śluzówce jelita u karpi wzrasta z wie-
kiem, np. u ryb 20-tygodniowych wynosi od 20 do 50 leukocytów na każ-
de 100 komórek nabłonkowych a u ryb 1+ od 90 do 130 na 100 komórek 
nabłonkowych (Davina i in. 1980, Lamers 1985).

Ontogeneza komórek układu obronnego

Według różnych autorów system swoistej odporności komórkowej u ryb 
uzyskuje dojrzałość w okresie 2-4 tygodni od momentu wyklucia się z ikry 
(Ellis 1977, Botham i Manning 1981, Tatner i Manning 1983). W początko-
wym okresie po wykluciu z jaja (4-18 dni), najistotniejszą rolę w układzie 
obronnym larw ryb odgrywają makrofagi zlokalizowane w rozwijających 
się skrzelach, skórze, otrzewnej i w ścianie jelita (Grace i in. 1980, Tatner 
i Manning 1985, Ellis 1988). Nerka, śledziona i nasierdzie, które u star-
szych ryb staną się głównymi ośrodkami fagocytarnymi, u wylęgu nie 
posiadają komórek limfoidalnych (Van Loon i in. 1981). Według Grace 
i in. (1980) liczba makrofagów w skrzelach maleje dopiero po upływie 
kilku tygodni. Można, zatem stwierdzić, że przed wykształceniem narzą-
dów limfoidalnych, larwy ryb chronione są przez populację makrofagów 
umiejscowioną na powłokach zewnętrznych.

Powyższe spostrzeżenia potwierdzono w eksperymentach polegają-
cych na podawaniu larwom ryb drobnych cząstek węgla. W pierwszych 
kilkunastu dniach komórki pochłaniające węgiel znajdowały się prawie 
wyłącznie w skrzelach, tkance łącznej i ścianie jelita. Komórki te wyka-
zywały zdolność do pochłaniania już w 4 dniu po wykluciu ryby z jaja. 
Po upływie 18 dni, po osiągnięciu dojrzałości przez pronephros, cząstki 
węgla są fagocytowane w skrzelach i nerce a w mniejszym stopniu w śle-
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dzionie i nasierdziu. Z upływem czasu, liczba makrofagów w skrzelach 
maleje (Tatner i Manning 1985). 

Centra melano-makrofagowe pojawiają się u ryb po kilku – kilkunastu 
dniach od rozpoczęcia żerowania (u skarpowatych po14 dniach, u tilapii 
po 5 dniach). Wykazano, że ich zdolność do wiązania i przechowywania 
antygenu jest podobna jak u ryb dojrzałych.

Odporność nieswoista humoralna

Surowica krwi, śluz, komórki jajowe zawierają wiele niespecyficznych sub-
stancji biologicznie czynnych, które hamują rozwój infekcji. Należą do nich 
przede wszystkim białka i glikoproteiny, które charakteryzuje brak specy-
ficzności wobec antygenu. Do czynników nieswoistej odporności humo-
ralnej zalicza się między innymi: dopełniacz, lizozym, interferon, białko 
C-reaktywne, transferynę, ceruloplazminę, lektyny (Stosik i Deptuła 1990). 
Szczególną rolę u larw ryb pełnią lektyny, które występują już w komórkach 
jajowych. Chronią one organizm larw przed atakiem mikroorganizmów 
w okresie rozwoju zarodkowego a następnie do czasu osiągnięcia pełnej 
aktywności układu odpornościowego. Główna rola lektyn sprowadza się 
do hamowania wzrostu bakterii patogennych (Tomoki 1996).

Embriony i wylęgające się larwy zaopatrywane są przez organizm 
matki również w precypityny – podobne do białka C-reaktywnego, i aglu-
tyniny – podobne do lektyn (Ingram 1980). W komórkach jajowych wielu 
gatunków ryb stwierdzono także obecność immunoglobulin klasy IgM 
(Fuda i in. 1992, Mor i Avtalion 1988). 

Swoista odpowiedź immunologiczna

Pojawia się stosunkowo późno, u pstrąga tęczowego i karpia po ok. 4 tygo-
dniach stwierdzono reakcję na antygeny Aeromonas salmonicida (pstrągi 
miały wówczas masę ok. 0,13 g); pamięć immunologiczna pojawiła się 
jednak dopiero w 8 tygodniu życia (u pstrągów o masie 0,26 g) (Man-
ning i in. 1982, Manning i Mughal 1985). Ellis (1988) stwierdził, że zdolność 
do wytwarzania odpowiedzi i pamięci immunologicznej jest uzależniona 
bardziej od masy ciała ryb niż od ich wieku. Podawanie larwom antygenu 
w postaci iniekcji wywołuje tolerancje immunologiczną u pstrąga do 21 
dnia po wykluciu z jaja, u karpia do 23 dnia po wykluciu. Tolerancja immu-
nologiczna oznacza brak reakcji obronnej na antygen (np. białko bakteryj-
ne lub wirusowe). Rozwój tolerancji immunologicznej może być przyczyną 
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braku pozytywnej reakcji na szczepionki podawane w późniejszym okresie 
życia, jednocześnie zbyt wczesne podawanie preparatów immunizujących 
może być przyczyną rozwoju tolerancji immunologicznej.

Zmiany wsteczne wywoływane w organizmie larw ryb 
brakiem pokarmu

Dopóki larwy ryb odżywiają się pokarmem endogennym, rozwój ich ciała 
przebiega normalnie. Wyczerpanie zapasów żółtka wytwarza konieczność 
pobierania pokarmu egzogennego. Jego brak w początkowym okresie 
nie wywołuje widocznych patologii w morfologii ciała ryb, zahamowany 
zostaje jednak wzrost i rozwój larw. Zapasy energetyczne wykorzystywane 
są wówczas na podtrzymanie głównych procesów życiowych; oddychania 
i poruszania się larw. Po wyczerpaniu skąpych zapasów energetycznych, 
następuje okres zużywania elementów strukturalnych ciała na potrzeby 
podtrzymania procesów życiowych. W pierwszym okresie wykorzystywa-
ne są białka i kwasy tłuszczowe zgromadzone w surowicy krwi, później 
w komórkach mięśni tułowia. Brak dostarczania pokarmu egzogennego 
powoduje liczne zburzenia w funkcjonowaniu organizmu, do najważniej-
szych, pierwotnych, należą zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby.

Zaburzenia w wątrobie

Wielu autorów opisywało zmiany w strukturze wątroby u głodujących larw 
ryb (Gas i Serfaty 1972, Storch i Juario 1983, Segner i Moller 1984, Avila 
1986, Escaffre i Bergot 1986). Opisywane zmiany to głównie resorpcja 
glikogenu i lipidów oraz zmiany w niektórych organellach, szczególnie 
mitochondriach. Rzadziej opisywano anomalie kanalików żółciowych 
oraz sinusoid (Appelbaum i in. 1986). 

U ssaków stwierdzono jednoczesną obecność zmian w mitochon-
driach, rozszerzenie i dysorganizację reticulum endoplazmatycznego, 
większą niż normalnie aktywność aparatu Golgiego, formowanie auto-
trawiennych wakuoli, i zaburzenia kanalików żółciowych; są one cha-
rakterystyczne dla patologii związanych z choleostazą (Schaff i Lapis 
1990). Ponieważ takie same zmiany stwierdzono u larw ryb, wydaje się, 
że są wywołane zaburzeniami w wydzielaniu żółci spowodowanym gło-
dzeniem lub nieodpowiednią żywnością. 

Choleostazie u larw ryb towarzyszy znaczne rozszerzenie i proliferacja 
przewodów żółciowych. Hipertrofia kanalików żółciowych i pęcherzyka 
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żółciowego jest objawem masowej akumulacji żółci. Zjawisko to można 
tłumaczyć intensywną syntezą żółci w hepatocytach, co sugeruje obec-
ność wielu pęcherzyków w aparacie Golgiego i obszarach wokół kanaliko-
wych. Jest to również wynikiem ograniczenia lub zatrzymania przepływu 
żółci do światła kanalików. Wiadomo, że upośledzenie wydzielania żółci 
wywołane głodzeniem powoduje retencję żółci w woreczku żółciowym 
i wzrost zawartości kwasów żółciowych (Das i in. 1993). Retencja żółci 
jest prawdopodobnym powodem zniszczenia hepatocytów, znana jest 
toksyczność kwasów żółciowych w stosunku do błon biologicznych i ich 
funkcji (Scholmerich i in. 1984). Lee i Whitehouse (1965) wykazali, że lipo-
filne kwasy żółciowe redukują aktywność łańcucha oddechowego w mi-
tochodriach izolowanych z wątroby szczurów. Proliferacja mitochondriów 
i anomalie ultrastrukury są często związane z zaburzeniami oddychania 
komórkowego; choleostaza, steatoza, resorbcja glikogenu są związane 
z niedoborem fosforylacji oksydatywnej (Fayon i in. 1992).

U larw ryb poddanych głodowaniu zaobserwowano również obecność 
ciałek wieloblaszkowych, ich powstawanie jest prawdopodobnie związa-
ne z zaburzeniami metabolizmu lipidów w wątrobie (Diaz i in. 1998).

Metabolizm substancji toksycznych u ryb

Substancje toksyczne przedostają się do organizmu larw ryb poprzez 
błony biologiczne skóry i rozwijających się skrzeli, na zasadzie transportu 
biernego, nośnikowego lub aktywnego. Po pokonaniu barier nabłonko-
wych oraz błon białkowo lipidowych substancje chemiczne przedostają 
się do płynów ustrojowych. 

Tylko niektóre substancje nie ulegają przemianom metabolicznym 
w ustroju larw i działają w swej pierwotnej formie a następnie są wyda-
lane na zewnątrz organizmu; są to zwykle związki silnie polarne, kwasy 
sulfonowe, aminy czwartorzędowe, amoniak. Większość toksyn ulega 
w organizmie ryb biotransformacji i jest wydalana w postaci metabolitów. 
Toksyczność metabolitów jest zwykle zdecydowanie niższa w porówna-
niu do substancji podstawowych. Biotransformacja substancji chemicz-
nych może jednak prowadzić (przejściowo) do powstawania związków 
bardziej toksycznych od substancji wyjściowej. Głównym celem biotrans-
formacji jest zwiększenie ich rozpuszczalności w wodzie (czyli zwiększe-
nie ich polarności) a tym samym ułatwienie ich wydalenia z organizmu. 
Związki hydrofobowe mogą przebywać w tkankach niezwykle długo.

Biotransformacja związków toksycznych odbywa się na drodze reak-
cji enzymatycznych. Enzymy biorące udział w tych procesach zlokalizo-
wane są w różnych tkankach i narządach, największe jednak znaczenie 



113

odgrywają enzymy siateczki endoplazmatycznej hepatocytów. Enzymy 
mikrosomalne biorą udziale w reakcjach utleniania, redukcji i sprzęga-
nia. Reakcje utlenienia i redukcji zaliczane są do tzw. Fazy pierwszej. 
Reakcje sprzęgania, metylacji i acetylacji do typu reakcji Fazy drugiej.

Do Fazy pierwszej zaliczane są głównie:
1. hydroksylacja – podstawienie grupy hydroksylowej do łańcuchów 

bocznych węglowodorów aromatycznych.
2. epoksydacja – przyłączenie do podwójnego wiązania atomu tlenu 

z utworzeniem pierścienia trójczłonowego. 
3. dezaminacja oksydatywna – utlenianie amin endogennych (np. hista-

mina) do ketonów, pod wpływem oksydazy aminowej w obecności 
NADP i tlenu cząsteczkowego.

4. desulfuracja – postawienie tlenu w miejsce siarki ( w przypadku pesty-
cydów fosforoorganicznych desulfuracja prowadzi często do powsta-
wania pochodnych o wyższej toksyczności).

5. redukcja związków nitrowych – odpowiednie reduktazy w warunkach 
beztlenowych przekształcają aromatyczne związki nitrowe i azo-
związki (nitrobenzen, chloramfenikol) do amin pierwszorzędowych 
produktami mogą być związki nitrowe i hydroksyloaminy indukujące 
powstawanie methemoglobiny we krwi ryb. 

Pozamikrosomalne reakcje oksydacyjno – redukujące

Biotransformacja ksenobiotyków zachodzi także przy udziale enzymów 
znajdujących się w mitochondriach i cytozolu wątroby, nerek, i innych na-
rządów a także w osoczu krwi. Ten typ biotransformacji obejmuje głównie 
utlenianie alkoholi i aldehydów a także hydrolizę enzymatyczną estrów 
i amidów, oraz karbaminianów i nitryli. 

W Fazie drugiej związki, które uległy przemianom w fazie pierwszej 
podlegają przekształceniu na drodze enzymatycznej w polarne pochod-
ne na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym, siarkowym, octo-
wym lub glutationem, lub też ulegają metylacji. 

Utlenianie związków chemicznych

Enzymy katalizujące utlenianie związków chemicznych zaliczane 
są do monooksygenaz. Utlenianie zachodzi głównie przy udziale mono-
oksygenaz zawierających cytochrom P-450. Jeden z atomów cząsteczki 
tlenu wprowadzony zostaje do substratu, drugi zaś redukuje się tworząc 
cząsteczkę wody. Elektrony przenoszone są wówczas przez układ prze-
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nośników elektronów: cytochrom P-450, reduktazę NADPH-cytochrom 
P450 i czynnik lipidowy. 

Procesy sprzęgania

Są to podstawowe procesy detoksykacji wielu trucizn w organizmie ryb. 
Przebiegają w wątrobie. 

Mechanizmy procesów sprzęgania
Do wystąpienia reakcji sprzęgania niezbędna jest wcześniejsza akty-

wacja jednego z substratów. W formę aktywną może być przeprowadzo-
ny substrat endogenny (glukuronid, siarczan, octan, itp.) bądź metabolit 
ksenobiotyku, np.:

a) fenol + aktywny kwas glukuronowy   → glukuronid fenolu
b) aktywny kwas benzoesowy + glicyna → kwas hipurowy
Formy aktywne to połączenia substratu z odpowiednimi koenzymami. 

W reakcjach sprzęgania najczęściej biorą udział cztery koenzymy:
1) koenzymy dwufosfopirydynowe
2) koenzymy adenozynowe
3) koenzym A
4) glutation

Aktywny kwas glukuronowy

Alkohole, fenole (a także ich siarkowe analogi), aminy oraz kwasy kar-
boksylowe mogą ulegać sprzęganiu z kwasem glukuronowym tworząc 
odpowiednie glukuronidy.

We wszystkich reakcjach sprzęgania bierze udział grupa OH przy wę-
glu pierwszym, tworząc z alkoholami, kwasami organicznymi lub amina-
mi, połączenia typu eterowego, estrowego względnie N-glukuronidy:

Mechanizm tworzenia glukuronidów polega na powstawaniu aktywnego 
kwasu glukuronowego, który jest następnie enzymatycznie przenoszony 
na akceptor. Całość reakcji biegnie w trzech fazach, dla których punktem 
wyjścia jest reakcja glukozo-1-fosforanu z UTP (urydynotrójfosforanem):

Faza 1:
 urydylilotransfraza 
 glukozo-1-fosforanowa 

Glukozo-1-fosforan  urydynodwufosfoglukoza
+ UTP + P2O7
 (UDPG)
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Faza 2:
 dehydrogenaza UDPG

UDPG + 2 NAD aktywny kwas glukuronowy
 + 2 zred. NAD
 (UDPGR)

Faza 3: 
 UDP glukuronozylotransferaza

UDPGR + R – OH R-O-C6H9O6 + UDP

Gdzie R-OH to substrat egzogenny czyli substancja ulegająca sprzę-
ganiu z kwasem glukuronowym.

Aktywny siarczan

Estry kwasu siarkowego powstają z fenolami, rzadziej z alkoholami lub 
aminami (sulfaminanami) w wyniku przeniesienia grupy siarczanowej 
z aktywnego siarczanu. Reakcja biegnie w trzech fazach:

Faza1:
 transferaza

ATP + SO4 adenozylofosfosiarczan 
 + P2O7
 (APS)

Faza 2:
 transferaza

APS + ATP fosfoadenozynofososiarczan  
 + ADP
 (PAPS)

Faza 3:
 sulfotransferaza

PAPS + R – OH R-O-SO3H + ADP

Metylacje biologiczne

Fenole, alkohole i ich tioanalogi (tiofenole, merkaptany) oraz aminy mogą 
ulegać w ustroju procesom metylacji z powstaniem ugrupowań typu ete-
rów lub tioeterów oraz metyloamin:
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R – O – CH3 R – S – CH3 R – NH – CH3 
 Eter Tioester Metyloamina

Donorem grup metylowych w tych reakcjach jest zwykle aktywna 
metionina, która powstaje w reakcji metioniny z ATP; z niej grupa me-
tylowa jest przenoszona na akceptor z udziałem odpowiedniej mety-
lotransferazy:

L-metionina + ATP S-adenozylometionina 
 + P2O7 + PO4

 metylotransferaza

S-adenozylometionina metylopochodne 
 + S-adenozylocysteina

Upośledzenie funkcji wątroby wywołane brakiem pokarmu i rozwija-
jącą się choleostazą powoduje zmniejszenie efektywności detoksykacji 
a tym samym wzrost wrażliwości larw na działanie substancji toksycznych. 
Zwiększa to ryzyko zatrucia pozostałościami substancji leczniczych, de-
zynfekujących, detergentów a także produktami przemiany materii. 

Podsumowanie

Negatywne zmiany, tworzące się w organizmie larw ryb na skutek bra-
ku pokarmu w początkowym okresie rozwoju osobniczego, prowadzą 
do znacznego osłabienia ich odporności i zwiększają ryzyko strat wywo-
łanych chorobami infekcyjnymi i zatruciami. Zmiany te mogą rzutować 
na przyszłą zdolność ryb do przetrwania w środowisku. Okres pozosta-
wienia ryb bez pokarmu bezpośrednio po wykluciu powinien być ograni-
czony do niezbędnego, z punktu widzenia organizacji pracy hodowlanej, 
minimum. Jeżeli jednak, z różnych przyczyn, dojdzie do wydłużenia 
tego okresu, larwom ryb, które głodowały należy zapewnić jak najlep-
szy pokarm, najlepiej naturalny, wzbogacany preparatami zawierający-
mi niezbędne mikroelementy (witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe, 
niezbędne aminokwasy). Zastosowanie preparatów wzbogacających 
pozwoli poddanym głodowaniu larwom wyrównanie strat i odbudowanie 
odporności organizmu.
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