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Wzrost i rozsiedlenie jesiotrów atlantyckich Acipenser

oxyrinchus Mitchill wprowadzonych do Drwêcy

Wstêp

Jesiotry nale¿¹ do grupy ryb najbardziej nara¿onych

na wyginiêcie (Williot i in. 2002, Pikitch i in. 2005). Spoœród

27 gatunków jesiotrów i wios³onosów tylko 2 maj¹ status

gatunków najmniejszej troski (IUCN, 2010). Do niedawna

panowa³o przekonanie, ¿e Morze Ba³tyckie zasiedla³a

populacja jesiotra europejskiego Acipenser sturio L. (Mam-

carz 2000). Wyniki badañ genetycznych przeprowadzo-

nych przez Ludwiga i in. (2002) wykaza³y, ¿e na obszarze

Europy Œrodkowej jako ostatni z jesiotrów wystêpowa³

jesiotr atlantycki A. oxyrinchus. Autorzy sugerowali, ¿e ten

gatunek skolonizowa³ Morze Ba³tyckie w œredniowieczu,

w czasie tzw. ma³ego zlodowacenia (XII-XIV w.). Badania

genetyczne archiwalnego DNA jesiotrów z wykopalisk

i muzeów wykaza³y, ¿e A. oxyrinchus wczeœniej zasiedli³

Ba³tyk (Stankoviè i in. 2007).

Prace zwi¹zane z restytucj¹ jesiotra atlantyckiego

w zlewni Ba³tyku nabra³y tempa wraz z rozpoczêciem spro-

wadzania zap³odnionej ikry, larw lub osobników juwenal-

nych do Europy (Kolman i Szczepkowski 2005, Gessner

i in. 2006). Obecne prace badawcze i hodowlane dotycz¹

doskonalenia technik inkubacji ikry, podchowu larw i osob-

ników m³odocianych (Szczepkowska i in. 2010, Szczep-

kowski i in. 2010). Czêœæ osobników juwenalnych wykorzy-

stano do eksperymentalnych zarybieñ, a pozosta³e hodo-

wane s¹ w celu budowy w³asnych stad tar³owych. Ekspe-

rymentalne zarybienia materia³em wyhodowanym

w oœrodkach zarybieniowych prowadzone s¹ od 2006 roku

(Bartel i Kardela 2007, Kolman 2007). Celem pracy by³a

charakterystyka rozsiedlenia i wzrostu jesiotrów wprowa-

dzonych do Drwêcy.

Materia³y i metody

Materia³ do badañ stanowi³y ryby hodowane

w Zak³adzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Instytutu Rybac-

twa Œródl¹dowego w Olsztynie oraz Oœrodku Zarybienio-

wym Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Toruniu.

By³y to ryby sprowadzone do Polski w postaci zaoczkowa-

nej ikry pozyskanej w wyniku sztucznego rozrodu jesiotrów

wstêpuj¹cych na tar³o do rzeki Œw. Jana. W Polsce jesiotry

hodowano w obiegach recyrkulacyjnych, pocz¹tkowo

¿ywi¹c naupliusami Artemia sp., a nastêpnie komercyjnymi

paszami komponowanymi. Przed zarybieniem ryby zosta³y

zaopatrzone w zewnêtrzne znaczki typu Carlin. Ryby przed

znakowaniem usypiano w preparacie Propiscin (IRS Olsz-

tyn). Znaczki przymocowywano za pomoc¹ nierdzewnego

drutu u podstawy p³etwy grzbietowej. Wszystkie ryby mie-

rzono (± 1 mm) i wa¿ono (± 0,1 g). Zarybienia prowadzono

wiosn¹ lub jesieni¹ w latach 2007-2009 (tab. 1). W sumie

w znaczki zaopatrzono 2097 juwenalnych jesiotrów

wpuszczonych do Drwêcy w trzech miejscowoœciach, tj.

Samborowie, G³êboczku i Lubiczu.

TABELA 1

Charakterystyka znakowanych jesiotrów wprowadzonych do
Drwêcy w latach 2007-2009 (œrednia ± SD)

Data Liczba ryb
Wiek (mie-

si¹ce)

D³ugoœæ

ca³kowita

(cm)

Masa cia³a

(g)

Miejsce za-

rybienia

2007-06-15 206 11 57,1±8,53 526,0±220,97 Samborowo

2007-10-30 340 4 18,1±1,86 22,0±5,78 Samborowo

2007-10-30 9 16 49,5±4,06 489,7±112,67 Samborowo

2008-06-03 378 11 42,3±4,08 239,8±74,65 Samborowo

2008-10-06 48 16 49,0±5,10 388,8±137,8 Lubicz

2008-10-28 16 16 52,9±3,14 472,2±90,1 Samborowo

2009-06-15 100 11 47,0±7,40 365,3±202,1 Samborowo

2009-06-20 1000 11 18,6±1,25 23,91±5,50 G³êboczek

Analizowano informacje dotycz¹ce d³ugoœci, masy

cia³a, miejsca oraz daty z³owienia jesiotrów. Ogó³em uzy-

skano informacje o 48 z³owionych jesiotrach. Wiêkszoœæ

informacji pochodzi³a od rybaków z rejonu Zatoki Gda-

ñskiej, a pozosta³e od pracowników Uniwersytetu Gda-

ñskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego lub Inspektoratu

Rybo³ówstwa Morskiego. Spoœród jesiotrów wprowadzo-

nych do Drwêcy wyró¿niono trzy grupy eksperymentalne

(Juv4, Juv11, Juv14) ró¿ni¹ce siê wiekiem (4, 11 lub 14

miesiêcy). Dla tych ryb przeprowadzono szczegó³owe ana-

lizy. W wiêkszoœci przypadków dane charakteryzuj¹ce

miejsce, czas i wielkoœæ z³owionych ryb by³y niekompletne.

Masa cia³a podawana by³a z trudnym do okreœlenia przy-

bli¿eniem, dlatego analizuj¹c wzrost jesiotrów obliczono

tylko dobowe przyrosty d³ugoœci ca³kowitej (DGR). Prze-

prowadzono równie¿ korelacjê Pearsona bezwzglêdnych
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przyrostów d³ugoœci ca³kowitej i iloœci dni, które up³ynê³y od

zarybienia do z³owienia (RP).

Wyniki i dyskusja

Informacje uzyskane po z³owieniu jesiotrów dotyczy³y

niespe³na 2,3% wszystkich ryb zaopatrzonych w znaczki.

Wœród tych ryb znajdowa³o siê równie¿ 101 jesiotrów

z nadajnikami radiotelemetrycznymi (Kapusta i in. 2009a).

Zwrot znaczków od tych osobników by³ znacznie wiêkszy

i wyniós³ prawie 7%. Sugeruje to, ¿e jesiotry s¹ znacznie

czêœciej ³owione. Potwierdzeniem naszego przypuszczenia

s¹ informacje zebrane wœród rybaków ³owi¹cych ryby w ujœ-

ciowym odcinku Wis³y i Zatoce Gdañskiej, ¿e jesiotry s¹

³owione czêœciej ni¿ to wynika ze zwrotów znaczków.

Podobnie jak w przypadku ryb ³ososiowatych (Skóra i in.

2009) zwroty znaczków stanowi¹ nieznaczn¹ czêœæ z³owio-

nych ryb i bez specjalnych akcji promuj¹cych odsy³anie

znaczków udzia³ ten bêdzie jeszcze mniejszy. Gessner i in.

(2008) uzyskali znacznie wiêkszy odsetek informacji o zna-

kowanych rybach wpuszczanych do zlewni Odry. Stwier-

dzili jednoczeœnie, ¿e wraz ze wzrostem odleg³oœci od insty-

tucji zbieraj¹cej informacje spada³a iloœæ doniesieñ

o z³owionych jesiotrach.

Jesiotry najczêœciej ³owione by³y w Zatoce Gdañskiej

i ujœciowym odcinku Wis³y (rys. 1). Po³awiano je od marca

do grudnia, z dwoma okresami znacznie liczniejszych

od³owów odnotowanych w lipcu i paŸdzierniku (rys. 2). Bra-

kuje danych charakteryzuj¹cych intensywnoœæ od³owów

w tym rejonie. Jednak mo¿na przypuszczaæ, ¿e brak reje-

stracji po³owów jesiotrów w styczniu i lutym móg³ byæ spo-

wodowany mniejsz¹ intensywnoœci¹ po³owów wywo³an¹

warunkami pogodowymi.

Czas od zarybienia do z³owienia waha³ siê od 28 do 352

dni. Jesiotry wprowadzone jako najstarsze i najwiêksze

(Juv 16 i Juv11) by³y ³owione œrednio po 129 i 100 dniach

(tab. 2). Natomiast najm³odsze i najmniejsze jesiotry

³owiono œrednio po 324 dniach od zarybienia. Na podstawie

badañ telemetrycznych wykazaliœmy, ¿e w Drwêcy jesiotry

przebywaj¹ najczêœciej od 2 do 5 tygodni (Kapusta i in.

2009b). Pozosta³y czas ryby spêdzi³y w Wiœle lub wodach

przybrze¿nych Ba³tyku.

TABELA 2

Charakterystyka juwenalnych jesiotrów zaopatrzonych w znaczki
Carlin i wprowadzonych do Drwêcy (œrednia ± SD). Grupy ekspe-

rymentalne wyró¿nione na podstawie wieku ryb: Juv4 – ryby
4-miesiêczne, Juv11 – ryby 11-miesiêczne, Juv16 – ryby 16-mie-
siêczne. DGR – przyrost d³ugoœci cia³a (mm d-1); RP – czas po-

miêdzy dat¹ zarybienia a z³owienia ryb (d)

Grupy

ekspery-

mentalne

Liczba

wpusz-

czonych

ryb

Liczba

powtór-

nie

z³owio-

nych

% zwro-

tów

D³ugoœæ

ca³kowi-

ta (cm)

D³ugoœæ

ca³kowita

ryb

z³owio-

nych

(cm)

DGR

(mm d-1)
RP (d)

Juv4 340 7 2,0 18,1±1,86 50,8±13,47 1,10±0,173 324±29,4

Juv11 378 7 1,9 42,3±4,08 54,0±4,93 1,27±0,734 100±87,1

Juv16 16 3 18,8 52,9±3,14 58,6±13,27 0,44±0,159 129±145,4

Wraz z d³ugoœci¹ okresu, jaki up³yn¹³ od wprowadzenia

jesiotrów do Drwêcy wzrasta³y przyrosty d³ugoœci ca³kowi-

tej (rys. 3). Przy czym najwiêksz¹ œredni¹ wartoœci¹ DGR

wyró¿nia³y siê ryby z grupy Juv11, których RP by³ najkrót-

szy (tab. 2). Mo¿e to sugerowaæ, ¿e w pierwszym okresie po

wpuszczeniu do wód otwartych tempo wzrostu d³ugoœci

cia³a jest najszybsze, a póŸniej wolniejsze. Potwierdzeniem

tego przypuszczania jest brak korelacji pomiêdzy DGR

a RP. Pomimo intensywnego ¿ywienia w trakcie podchowu

w obiegach recyrkulacyjnych po wpuszczeniu do wód
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Rys. 1. Lokalizacja miejsc z³owienia juwenalnych jesiotrów.
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Rys. 2. Miesiêczna statystyka od³owów juwenalnych jesiotrów.
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Rys. 3. Zale¿noœæ pomiêdzy czasem przebywania w wodach
otwartych a bezwzglêdnymi przyrostami d³ugoœci ca³kowitej.



otwartych wyst¹pi³ u juwenalnych jesiotrów wzrost kom-

pensacyjny. Zjawisko to notowane jest u wielu gatunków

ryb hodowlanych (Dobson i Holmes 1984, Szczepkowski

i Zakêœ 2002). Œrednia wielkoœæ ³owionych ryb by³a zbli¿-

ona, co sugeruje znaczn¹ selektywnoœæ narzêdzi po³owo-

wych.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e jesiotry

³owione s¹ przede wszystkim w ujœciu Wis³y i Zatoce Gda-

ñskiej. Œrednio od zarybienia do z³owienia up³ynê³o od 100

do 324 dni. D³ugoœæ tego okresu zale¿a³a od wielkoœci

wpuszczanych ryb. Wraz d³ugoœci¹ przebywania w wodach

otwartych wzrasta³y bezwzglêdne przyrosty juwenalnych

ryb, natomiast nie mia³o to wp³ywu na dobowe tempo wzro-

stu d³ugoœci cia³a. Znakowanie juwenalnych jesiotrów jest

u¿yteczn¹ metod¹ badawcz¹. Jednak¿e niewielkie zwroty

znaczków wymagaj¹ organizowania specjalnych progra-

mów propaguj¹cych znakowanie ryb.
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GROWTH AND DISTRIBUTION OF ATLANTIC STURGEON, ACIPENSER OXYRINCHUS MITCHILL, RELEASED IN THE

DRWÊCA RIVER

Kapusta Andrzej, Kolman Ryszard, Arkadiusz Duda

ABSTRACT. This article comprises the first presentation of data regarding the growth and distribution of juvenile Atlantic sturgeon,

Acipenser oxyrinchus Mitchill, released into the Drwêca River (Vistula drainage basin). In the 2007-2009 period, 2097 sturgeon

tagged with Carlin tags were released into the Drwêca River. Information obtained from recapture referred to just under 2.3% of all the

fish released. The sturgeon were caught most frequently in the Gdañsk Bay and in the Vistula estuary from March to December, with

two periods of more intense catch noted in July and October. The time elapsed between release and capture ranged from 28 to 352

days and depended on the size of the fish at release. The absolute growth of juvenile sturgeon increased throughout the period they

spent in open waters; however, this period had no impact on the body length daily growth rate.

Keywords: sturgeon, growth, migration, Drwêca, Vistula, Baltic Sea

8 KOMUNIKATY RYBACKIE 6/2010




