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Wstêp
Pierwsze wzmianki o celowym rozradzaniu ryb przez cz³owieka pochodz¹ ju¿
z pocz¹tku XV w. Uwa¿a siê jednak, ¿e pocz¹tek wylêgarnictwa ryb nale¿y ³¹czyæ z XVIII
w., kiedy to Stephen Ludwig Jacobi opracowa³, opisa³ i wdro¿y³ metodê sztucznego rozrodu pstr¹ga. W zasadzie a¿ do XX wieku to w³aœnie ryby ³ososiowate by³y obiektem prac
wylêgarniczych. Produkty p³ciowe pozyskiwano od dzikich tarlaków ³owionych w czasie
wêdrówek tar³owych lub ju¿ na samych tarliskach, a inkubacjê ikry prowadzono w prostych, czêsto prowizorycznych wylêgarniach i takowych aparatach inkubacyjnych.
Zasadniczy postêp w wylêgarnictwie ryb dokona³ siê dopiero pod koniec ubieg³ego stulecia. Kamieniem milowym by³o poznanie zasad hormonalnej regulacji rozrodu ryb.
Pozwoli³o to na opracowanie biotechnik œrodowiskowej (np. temperatura wody, cykl
œwietlny), hormonalnej (iniekcje preparatami hormonalnymi) czy te¿ jak zazwyczaj ³¹czonej, œrodowiskowo-hormonalnej stymulacji rozrodu ryb. W rezultacie, obecnie w polskich
wylêgarniach, co prawda z ró¿nym skutkiem, rozradzanych jest kilkadziesi¹t gatunków
ryb, choæ oczywiœcie dominuj¹ ryby o du¿ym znaczeniu gospodarczym. Rozwój wylêgarnictwa jest równie¿ œciœle zwi¹zany z praktycznym wykorzystaniem wyników prac genetycznych. Owocem tego jest nie tylko utrzymanie odpowiedniej zmiennoœci genetycznej
produkowanego materia³u zarybieniowego, ale równie¿, w przypadku hodowlanych
gatunków ryb, produkcja osobników o powielonym materiale genetycznym (np. trii tetraploidalnych), hodowla osobników, których genom jest matczynego lub ojcowskiego pochodzenia (gyno- i androgenety). Rozwijaj¹ siê, szczególnie w przypadku ryb ³ososiowatych, biotechniki produkcji jednop³ciowych populacji ryb. Obecnie
w wylêgarnictwie organizmów wodnych coraz powszechniej wykorzystywana jest wiedza z takich dyscyplin, jak: wspomniana ju¿ genetyka, a tak¿e fizjologia, anatomia, histologia, biochemia, immunologia, wirusologia, czy te¿ fizyka, informatyka i oczywiœcie
ekonomia oraz marketing.
Pisz¹c o przes³ankach postêpu w wylêgarnictwie nie sposób pomin¹æ znaczenia
wp³ywu innowacji w rozwi¹zaniach technicznych, które od niedawna, ale coraz
powszechniej s¹ stosowane w obiektach wylêgarniczych. Chodzi tutaj m.in. o urz¹dzenia pozwalaj¹ce monitorowaæ i, co szczególnie istotne, kontrolowaæ jakoœæ wody.
Doskonalone, pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym, s¹ systemy oparte na recyr-
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kulacji wody. S¹ one coraz powszechniej wykorzystywane nie tylko do inkubacji ikry, ale
równie¿ do podchowu wylêgu i stadiów juwenalnych, czy te¿ do przetrzymywania selektów i hodowlanych stad tar³owych ryb. Nie bez znaczenia dla rozwoju akwakultury w Polsce, w tym i wylêgarnictwa by³o wsparcie finansowe Unii Europejskiej (UE). W efekcie
wdra¿ania dwóch programów pomocowych UE, w latach 2004-2006 i 2007-2013, sytuacja w polskim wylêgarnictwie, przynajmniej w kontekœcie infrastruktury technicznej,
uleg³a doœæ istotnym zmianom. Doœwiadczenia ostatnich lat wskazuj¹, ¿e po³¹czenie
wiedzy o biologii gatunku i nowatorskich rozwi¹zañ technicznych stwarza nowe mo¿liwoœci i perspektywy rozwoju wylêgarnictwa. Mimo i¿ w przypadku wiêkszoœci gatunków
organizmów wodnych techniki ich kontrolowanego rozrodu s¹ obecnie dopiero rozwijane, to jednak zwa¿aj¹c na ci¹gle rosn¹ce i uzupe³niane zasoby wiedzy o szeroko rozumianej biologii coraz liczniejszych taksonów, czego œwiadectwem jest chocia¿by ta
monografia, mo¿na przypuszczaæ, ¿e spektrum gatunków z sukcesem rozradzanych
w polskich wylêgarniach w najbli¿szym czasie zostanie poszerzone.
Niniejsza monografia jest zbiorem prac poœwiêconych ró¿nym aspektom wylêgarnictwa organizmów wodnych, g³ównie ryb. ZnaleŸæ w niej mo¿na rozdzia³y o stricte
poznawczym charakterze, ale wiêkszoœæ posiada przymioty aplikacyjne. Dla praktyków
rybackich szczególnie interesuj¹ce mog¹ okazaæ siê informacje o nowych metodach,
sposobach pozyskiwania ikry, czy te¿ o innowacyjnych procedurach kontrolowanego
rozrodu cennych gospodarczo i ekologicznie gatunków. Cenne i inspiruj¹ce informacje
dociekliwy Czytelnik znajdzie równie¿ i w pozosta³ych rozdzia³ach.
Zdzis³aw Zakêœ
Zak³ad Akwakultury, IRS w Olsztynie
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