Spis treœci
Wstêp ................................................................................................................................................................................9
Zdzis³aw Zakêœ, Konrad Stawecki, Jakub P. Pyka - Wspomaganie dojrzewania biofiltrów
w systemach recyrkulacyjnych .......................................................................................................................11
Maciej Ro¿yñski, Zdzis³aw Zakêœ - Wp³yw parametrów technicznych basenów i w³aœciwoœci fizycznych
pasz komponowanych na efekty podchowu ryb ............................................................................................23
Agata Kowalska, Zdzis³aw Zakêœ - Wykorzystanie ¿ywego pokarmu w ¿ywieniu larw ryb ...........................................39
Krystyna Demska-Zakêœ, Agnieszka Sikora, Piotr Gomu³ka - Preparaty mikrobiologiczne w akwakulturze ..................55
Miros³aw Szczepkowski, Bo¿ena Szczepkowska - Problemy chowu larw i m³odocianych stadiów ryb
jesiotrowatych ................................................................................................................................................67
Robert Czerniawski, Józef Domaga³a, Ma³gorzata Pilecka-Rapacz, Tomasz Krepski, £ukasz S³ugocki Wykorzystanie ¿ywego pokarmu w podchowie wylêgu ryb ³ososiowatych ...................................................77
Dariusz Ulikowski, £ucjan Chybowski, Piotr Traczuk - Podchów raków – wyzwania, osi¹gniêcia, perspektywy ...........87
Jaros³aw Król, Miko³aj Wittbrodt, Daniel Wysocki, Emil Zieliñski, Szymon £akomiak, Piotr Hliwa - Zastosowanie
paszy Aller ArtEX 2 we wczesnym etapie podchowu wybranych gatunków ryb ............................................97
Jaros³aw Król, Katarzyna Stañczak, Piotr Hliwa - Czy mo¿liwe jest zast¹pienie pokarmu ¿ywego na wczesnym
etapie podchowu larw miêtusa (Lota lota)? .................................................................................................115
Justyna Sikorska - Wp³yw stosowania pasz na sk³ad chemiczny cia³a m³odocianych ryb karpiowatych –
porównanie osobników z deformacjami i bez nich .......................................................................................127
Stefan Wach, Justyna Sikorska - Ocena stanu wiedzy na temat metod i wyników kontrolowanego podchowu
wczesnych stadiów karasia pospolitego (Carassius carassius) ...................................................................135
Mariusz Szmyt, Ma³gorzata WoŸniak, Adam M. Lejk, Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Adam Polewacz Wybrane aspekty podchowu narybku lipienia europejskiego (Thymallus thymallus)
w zamkniêtym obiegu wody .........................................................................................................................143
Micha³ Koz³owski1, Miros³aw Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Zdzis³aw Zakêœ - Efekty podchowu
sandacza (Sander lucioperca) ze sterletem (Acipenser ruthenus) w systemie recyrkulacyjnym .................151
Roman Kujawa, Beata I. Cejko, Gra¿yna Furga³a-Selezniow, Dorota Fopp-Bayat, Mateusz Biegaj - Wstêpne
badania dotycz¹ce podchowu larw minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis)
w warunkach kontrolowanych ......................................................................................................................163
Roman Kujawa, Gra¿yna Furga³a-Selezniow, Beata I. Cejko, Dorota Fopp-Bayat, Mateusz Biegaj - Rozwój
larwalny minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych – badania wstêpne .........171
Roman Kujawa - Rozwój zarodków oraz larw ró¿anki (Rhodeus sericeus) uzyskanych w efekcie
rozrodu kontrolowanego ..............................................................................................................................179
Beata I. Cejko, Sylwia Judycka, Roman Kujawa - Charakterystyka nasienia minoga rzecznego
(Lampetra fluviatilis) – badania wstêpne ......................................................................................................189
Grzegorz J. Dietrich, Joanna Nynca, Miros³aw Szczepkowski, Andrzej Ciereszko - Efektywna metoda
kriokonserwacji nasienia szczupaka (Esox lucius) .......................................................................................199

Beata I. Cejko, Beata Sarosiek, S³awomir Krejszeff, Sylwia Judycka, Miros³aw Szczepkowski, Bo¿ena Szczepkowska,
Rados³aw K. Kowalski - Nowatorska metoda pozyskiwania oocytów szczupaka (Esox lucius)
w warunkach kontrolowanych ......................................................................................................................207
Rados³aw K. Kowalski, Katarzyna Dryl, Jaros³aw Ilgert, Marcin Jesio³owski - Przechowywanie seksowanego
nasienia ryb ³ososiowatych w iloœciach produkcyjnych – wyzwania technologiczne
i innowacyjne rozwi¹zania ............................................................................................................................219
Andrzej Ciereszko, Grzegorz J. Dietrich, Joanna Nynca, Stefan Dobosz, Janusz Krom - Alternatywny mechanizm
stymulacji dojrzewania nasienia neosamców pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss) .........................231
Joanna Nynca, Grzegorz J. Dietrich, Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Ewa Liszewska, Maksymilian Krzyœ,
Rafa³ Ro¿yñski, Andrzej Ciereszko - Kriokonserwacja nasienia g³owacicy (Hucho hucho)
oraz lipienia (Thymallus thymallus) ...............................................................................................................241
Joanna Nynca, Andrzej Ciereszko - Proteomika i jej zastosowanie w badaniach nasienia pstr¹ga têczowego
(Oncorhynchus mykiss) ................................................................................................................................253
Sylwia Judycka, Miros³aw Szczepkowski, Bo¿ena Szczepkowska, Andrzej Ciereszko, Grzegorz J. Dietrich Nowa metoda kriokonserwacji nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) ......................................261
El¿bieta Brzuska - Badania nad efektami rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis) – interakcja
pomiêdzy stymulatorem owulacji a mas¹ cia³a samic ..................................................................................271
Krystyna Demska-Zakêœ, Micha³ Suski, Miros³aw Szczepkowski, Zdzis³aw Zakêœ - Zastosowanie hormonów
steroidowych do inwersji p³ci gonadowej jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) – badania wstêpne .....283
Jaros³aw Król, Marcin Knop, El¿bieta Ziomek, Piotr Hliwa - Efektywnoœæ maskulinizacji samiczego stada
pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss) po zastosowaniu dwóch naturalnych androgenów ................297
Marcin Kuciñski, Dorota Fopp-Bayat, Tomasz Liszewski, Viktor Svinger, Ievgen Lebeda, Ryszard Kolman,
Beata £¹czyñska - Analiza genetyczna stad tar³owych g³owacicy (Hucho hucho) z Polski, Niemiec,
S³owacji i Ukrainy przy zastosowaniu wybranych markerów mikrosatelitarnego DNA ................................313
Dorota Fopp-Bayat, Marcin Kuciñski, Beata £¹czyñska, Tomasz Liszewski, Miros³aw Szczepkowski Charakterystyka genetyczna wybranych stad tar³owych siei jeziorowej (Coregonus lavaretus)
pochodz¹cych z obiektów akwakultury ........................................................................................................325
Tomasz Liszewski, Marcin Kuciñski, Anna Krzyœków Beata £¹czyñska, Dorota Fopp-Bayat - Zastosowanie
wybranych fragmentów mikrosatelitarnego DNA do okreœlenia zmiennoœci genetycznej stad
tar³owych suma europejskiego (Silurus glanis) ............................................................................................333
Jacek Wolnicki, Rafa³ Kamiñski, Justyna Sikorska, Dariusz Kaczmarczyk, Grzegorz Radtke - Czynna ochrona
zagro¿onego gatunku z u¿yciem materia³u zarybieniowego z warunków kontrolowanych
na przyk³adzie strzebli b³otnej (Eupallasella percnurus) ...............................................................................341
Maciej Mickiewicz, Marek Trella - Struktura wartoœci od³owów ryb i zarybieñ w jeziorach przed
i po transformacji w³asnoœciowej rybactwa w Polsce .................................................................................351
Egidijus Leliuna, Alina Širvinska, Valdas Geèys - Odtworzenie populacji ryb ³ososiowatych w wodach litewskich .....363

Wstêp
Niniejsza monografia jest ju¿ szóst¹, a zarazem ostatni¹ tego typu publikacj¹ wydan¹
w ramach projektu pt. „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie
wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”. Kolejne ksi¹¿ki z tej serii dotyczy³y: (1) ryb rzadkich i chronionych (wydana w 2010 roku), (2) nowych gatunków
w akwakulturze (2011 rok), (3) wylêgarnictwa organizmów wodnych (2012 rok), (4) innowacji w wylêgarnictwie organizmów wodnych (2013 rok) i (5) zwi¹zków i interakcji miêdzy
wylêgarnictwem a szeroko rozumian¹ bioró¿norodnoœci¹ (2014 rok). Z przedstawionego
zestawienia wynika, ¿e gros tematów dotyczy³a wylêgarnictwa organizmów wodnych,
a wiêc spraw zwi¹zanych m.in. z metodami/sposobami pozyskiwania produktów p³ciowych, innowacyjnymi procedurami kontrolowanego rozrodu (np. stymulacja œrodowiskowa i hormonalna rozrodu ryb), nowatorskimi rozwi¹zaniami poprawiaj¹cymi efektywnoœæ prac wylêgarniczych (np. odklejanie i inkubacja ikry), manipulacjami genetycznymi
(np. tri- i tetraploidyzacja, gyno- i androgenza). Z tytu³u projektu wynika, ¿e istotnym jego
elementem s¹ równie¿ sprawy zwi¹zane z podchowem organizmów wodnych i w³aœnie
temu zagadnieniu poœwiêcona jest ta monografia.
Prace doœwiadczalne zwi¹zane z podchowem organizmów wodnych pocz¹tkowo
prowadzono w stawach czy te¿ w sadzach jeziorowych. W tym czasie wylêgarnie s³u¿y³y
jedynie do inkubacji ikry i pozyskiwania wylêgu, który w wiêkszoœci trafia³ jako materia³
zarybieniowy do rzek i jezior, a w przypadku wylêgarni obs³uguj¹cych obiekty stawowe
(karpiowe i pstr¹gowe) jako materia³ obsadowy do stawów. Z tak¹ sytuacj¹ faktycznie
mieliœmy do czynienia do koñca XX wieku. Dopiero wdro¿enie nowej technologii, pozwalaj¹cej monitorowaæ i kontrolowaæ jakoœæ wody stworzy³o warunki do rozwoju podchowalnictwa organizmów wodnych. Myœlê tu oczywiœcie o zamkniêtych obiegach wody,
obecnie coraz powszechniej nazywanych systemami recyrkulacyjnymi, czy te¿ RAS-ami
(skrót wywodz¹cy siê z angielskiej nazwy tego typu urz¹dzeñ; Recirculating Aquaculture
Systems). S¹ one coraz powszechniej wykorzystywane do podchowu larw i stadiów
m³odocianych, a tak¿e przetrzymywania selektów i hodowlanych stad tar³owych ryb.
Coraz wiêcej osób przekonuje siê o zaletach hodowli organizmów wodnych w tego typu
urz¹dzeniach. W Polsce obiekty wylêgarniczo-podchowalnicze wyposa¿one w RAS

zosta³y zmodernizowane lub wybudowane od podstaw dziêki wsparciu finansowemu
Unii Europejskiej (UE), zwi¹zanemu z wdra¿aniem dwóch programów pomocowych UE,
w perspektywie czasowej 2004-2006 i 2007-2013. Co istotne, wzbogaci³y siê o nie
zarówno placówki naukowe, jak i podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Sytuacja taka sprzyja transferowi wiedzy, wdra¿aniu i optymalizacji hodowli organizmów
w RAS. Jednak dopiero w ostatnich latach opracowano nowe, wydajniejsze systemy
uzdatniania wody, co uczyni³o tê metodê bardziej kontrolowaln¹ i op³acaln¹ ekonomicznie. Ci¹gle du¿o uwagi poœwiêca siê problematyce optymalizacji metod mechanicznego
i/lub biologicznego uzdatniania wody w tego rodzaju urz¹dzeniach. Obecnie w RAS produkowanych jest coraz wiêcej gatunków organizmów wodnych, tj. skorupiaków, miêczaków i ryb. Ich odmienne wymagania œrodowiskowe skutkowa³y ró¿nymi rozwi¹zaniami
technicznymi stosowanymi w RAS. Zasób wiedzy o tych¿e wymaganiach, np. ¿ywieniowych, szczególnie tzw. nowych gatunków jest jednak dalece niekompletny. Jeszcze
mniej wiemy o wp³ywie technicznych warunków podchowu, np. kubatury, g³êbokoœci,
kszta³tu i koloru basenów podchowowych na behawior oraz jakoœciowe i iloœciowe efekty
podchowu. Czynników, które jak pokazuj¹ co prawda nieliczne prace doœwiadczalne
mog¹ mieæ bardzo du¿e znaczenie w przypadku larw i stadiów m³odocianych organizmów wodnych.
Niniejsza monografia zawiera rozdzia³y poœwiêcone optymalizacji pracy RAS,
wp³ywowi technicznych czynników na efekty podchowu organizmów wodnych w tego
typu urz¹dzeniach. Kilka rozdzia³ów poœwiêconych jest problematyce ¿ywienia larw
i stadiów m³odocianych organizmów wodnych, tj. ryb i raków. Swoje miejsce znalaz³y
równie¿ zagadnienia zwi¹zane z rozrodem ryb, jak i te o charakterze bardziej ogólnym.
Wiele rozdzia³ów wchodz¹cych w jej sk³ad ma charakter bardzo praktyczny, a te opisuj¹ce wyniki badañ podstawowych zawieraj¹ równie¿ pierwiastki utylitarne. Ró¿norodnoœæ prac tu zamieszczonych niew¹tpliwie zwiêksza grono potencjalnych czytelników,
ale priorytetem by³o to, by by³a ona przydatna dla osób na co dzieñ zajmuj¹cych siê rozrodem i podchowem organizmów wodnych. Czy uda³o siê to osi¹gn¹æ? Nie wiem. Obiektywnie mo¿e to oceniæ jedynie Czytelnik.
Zdzis³aw Zakêœ
Zak³ad Akwakultury IRS w Olsztynie

