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Niekorzystne zmiany œrodowiskowe zwi¹zane z postêpuj¹c¹ eutrofizacj¹, a zw³asz-

cza dzia³alnoœæ cz³owieka dotycz¹ca osuszania terenów podmok³ych, drenowania

bagien, regulacji rzek i likwidowania starorzeczy spowodowa³y, ¿e piskorz zosta³ objêty

œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Rozwój embrionalny oraz postembrionalny s¹ kluczowymi

momentami dla zachowania gatunku, a ewentualne zaburzenia tych procesów maj¹

zazwyczaj nieodwracalne skutki, nios¹ce za sob¹ niebezpieczeñstwo ca³kowitego

ust¹pienia taksonu. Opis embriogenezy piskorza i okreœlenie najistotniejszych, z punktu

widzenia embriologii, stadiów tego procesu sta³o siê celem niniejszej pracy. Materia³ do

badañ uzyskano z kontrolowanego rozrodu tarlaków z³owionych w polderze S¹topy-Sa-

mulewo na podstawie stosownego zezwolenia wydanego przez Ministra Œrodowiska.

Embriogeneza piskorza w temperaturze 21�C trwa oko³o 52�D (stopniodni). Formo-

wanie tarczki zarodkowej nastêpuje w pierwszych minutach po zap³odnieniu. Bruzdko-

wanie przebiega w sposób czêœciowy, tarczowy charakterystyczny dla ryb dosko-

na³okostnych. Pierwszy podzia³ zygoty ma miejsce ok. 2 h po zap³odnieniu (1,8°D), a bla-

stoderma widoczna jest ju¿ 4 h póŸniej (5,3°D). Zamkniêcie blastoporu nastêpuje ok. 18

h po zap³odnieniu (15,8°D). Po 28 h inkubacji (24,5°D) cia³o zarodka podzielone jest

wyraŸnie na czêœæ g³owow¹, tu³owiow¹ i ogonow¹. W 32 h rozwoju (28°D) w tu³owiowej

czêœci cia³a zarodka pojawia siê przewê¿enie pêcherzyka ¿ó³tkowego, a 6 h póŸniej

(31°D) nastêpuje odchylenie g³owy i czêœci ogonowej od kuli ¿ó³tkowej. W 59 h od

zap³odnienia (51,5°D) embrion jest gotowy do wyklucia, które nastêpuje ok. godzinê

póŸniej (52,5°D) poprzez przebicie czêœci¹ ogonow¹ os³on jajowych. Wyklute larwy

piskorza pozbawione s¹ melanoforów. Pojawiaj¹ siê one w czêœci grzbietowej larw

dopiero w trzeciej dobie od wyklucia, podobnie jak pigment w ga³kach ocznych (zaocz-

kowanie). Tak szybkie tempo embriogenezy wydaje siê byæ cech¹ wspóln¹, charaktery-

zuj¹c¹ ryby z rodziny Cobitidae.
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