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Autochtoniczna sieja wêdrowna zasiedlaj¹ca jezioro £ebsko uznana jest za takson
powa¿nie zagro¿ony wyginiêciem. W latach 2001-2008 objêto j¹ programem restytucji,
którego dokonania s¹ aktualnie kontynuowane w ramach projektu „Ichtiologiczna bio-
ró¿norodnoœæ jezior – wypracowanie modelu rozwi¹zywania problemów na przyk³adzie
zasobów naturalnych autochtonicznej siei wêdrownej w jeziorze £ebsko (siei ³ebskiej)”.
Efekty dotychczasowych prac, tj. kontrolowany rozród dziko ¿yj¹cych tarlaków oraz pod-
chów materia³u zarybieniowego, zale¿¹ w du¿ej mierze od jakoœci produktów p³ciowych
pozyskiwanych od dojrza³ych p³ciowo ryb. Dlatego tak wa¿ne jest okreœlenie optymalnej,
z punktu widzenia aplikacyjnego, przy¿yciowej techniki oceny dojrza³oœci samic siei
w okresie przedtar³owym.

Ocenê stopnia dojrza³oœci samic siei dokonano przy¿yciowo, w oparciu o po³o¿enie
j¹dra komórkowego w oocytach, u dziewiêciu ryb o masie cia³a w granicach od 1357 do
2158 g, których œrednia d³ugoœæ cia³a wynosi³a 46,6 cm. Od wszystkich samic oocyty
pozyskiwano za pomoc¹ katetera o œrednicy zewnêtrznej 4 mm, a pobrane próbki jaj
konserwowano chemicznie w p³ynach Serra, Stockarda oraz w alkoholu etylowym 95%.
Podjêto równie¿ próbê oceny jakoœci oocytów z zastosowaniem metody termicznej.

P³yn Serra najszybciej i najskuteczniej kontrastowa³ sk³adniki cytoplazmatyczne
wobec j¹dra komórkowego. Tym samym okaza³ siê najlepszy w ocenie stopnia doj-
rza³oœci samic siei. Pozosta³e dwa u¿yte p³yny konserwuj¹ce nie spe³ni³y zak³adanych
wymagañ. Stwierdzono znaczne zró¿nicowanie stopnia dojrza³oœci poszczególnych
samic z³owionych w strefie tarliskowej jeziora £ebsko. Zwa¿ywszy na priorytetowe zada-
nia projektu restytucji, jest to sytuacja niekorzystna. St¹d te¿ w kolejnych latach nale¿y
uwzglêdniæ mo¿liwoœæ synchronizacji dojrzewania samic za pomoc¹ œrodków hormonal-
nych. Zastosowana metoda powinna znacznie u³atwiæ realizacjê prac zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ materia³u zarybieniowego w oparciu o genotypowane tarlaki.
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