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Zmiany patologiczne w skórze u tarlaków ³ososia (Salmo

salar) i troci (Salmo trutta m. trutta) z niektórych

pomorskich rzek w 2009 roku

Wstêp

Ostatnia inwazja nie zdiagnozowanej dotychczas cho-

roby z objawami zbli¿onymi do wrzodzienicy ³ososiowa-

tych lub wrzodziej¹cej martwicy skóry (UDN) (Antychowicz

1996, Roberts 1993, Siwicki i in. 1994), która pojawi³a siê

w Polsce w latach 2007 i 2008, by³a ograniczona do rzek

pomorskich (fot. 1). Szczególnie wysoki odsetek ryb z obja-

wami chorobowymi stwierdzono w S³upi i Redze (Bartel i in.

2009). Wrzodziej¹ca martwica skóry zwana inaczej UDN

(ulcerative dermal necrosis), wed³ug Prost (1989) jest to

choroba o nieznanej etiologii (przypuszczalnie wirusowa),

która zosta³a zauwa¿ona w 1964 r. u ³ososi i troci z rzek

Irlandii. Badania zespo³u wrzodowego u ryb morskich

wystêpuj¹cych w Ba³tyku prowadzono w Danii od

1975 r. (Larsen i Jensen 1982), a w Polsce od

pocz¹tku lat 80. ubieg³ego stulecia (Grawiñski i in.

2009). Opisane przez Grawiñskiego i in. (2009)

zmiany u dorszy najczêœciej mia³y postaæ prze-

krwieñ skóry, wrzodów, ropni i zmian wytwórczych

i by³y zbli¿one do zmian obserwowanych u chorych

troci i ³ososi wstêpuj¹cych do pomorskich rzek.

Celem niniejszego opracowania by³o przed-

stawienie stanu wystêpowania zmian chorobo-

wych u troci i ³ososi wstêpuj¹cych do pomorskich

rzek w 2009 r. i porównanie tego stanu z latami

poprzednimi. Przeprowadzone badania ichtiopato-

logiczne ryb w punktach od³owu tarlaków troci

i ³ososia na wybranych rzekach pomorskich mia³y na celu

okreœlenie ich stanu zdrowotnego i rozpoznanie czynników

bakteryjnych, mog¹cych mieæ wp³yw na powstawanie

zmian chorobowych na pow³okach cia³a i w narz¹dach

wewnêtrznych ryb.

Materia³ i metody

Informacje o wystêpowaniu ryb ze zmianami chorobo-

wymi zbierano drog¹ ankiet rozes³anych do okrêgów PZW

w Toruniu (Drwêca), Koszalinie (Wieprza i Parsêta),

S³upsku (S³upia), Szczecinie (Rega), do S³owiñskiego

Parku Narodowego (£upawa, £eba), Spó³dzielni Rybo-

³ówstwa i Przetwórstwa „Troæ” w Tczewie (Wis³a obwód
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Fot. 1. Sp³ywaj¹cy samiec troci w Redze przy jazie piêtrz¹cym w Trzebiatowie
(13.11.2008 r.).



rybacki nr 7, Przekop) oraz do 2 gospodarstw „Aquamar”

w Miastku i „D¹bie” hoduj¹cych w wodzie s³odkiej tarlaki

³ososia i troci.

W wybranych punktach od³owu troci i ³ososia na rze-

kach S³upia, Wieprza i Rega w dniach 16-17.11.2009 r.

wykonano badania kliniczne troci ze zmianami w skórze,

oglêdziny pow³ok zewnêtrznych i narz¹dów wewnêtrznych

oraz pobrano materia³ do badañ bakteriologicznych i immu-

nologicznych. W sumie pobrano próbki od 13 chorych ryb,

od trzech troci z rzeki S³upi, piêciu sztuk z Wieprzy i piêciu

z Regi, w tym od 7 samców i 6 samic. D³ugoœæ ryb waha³a

siê od 41,1 do 72,6 cm. Temperatura wody w tym czasie

wynosi³a: 5,6�C w S³upi, 8,3�C w Redze i 9,4�C w Wieprzy.

Bakterie wyizolowane od ryb identyfikowano na podstawie

w³aœciwoœci hodowlanych i biochemicznych z wykorzysta-

niem odpowiednich pod³o¿y mikrobiologicznych: agar tryp-

tozowo-sojowy, pod³o¿e Kinga B, pod³o¿e Mac Conkey’a

(Merck), agar Ryan (Oxoid) oraz test API 20 (bioMerieux).

Badania immunologiczne i hematologiczne polega³y na

okreœleniu wybranych parametrów krwi. Uzyskane wyniki

poddano standardowej analizie statystycznej (P � 0,05).

Wyniki i dyskusja

Zmiany wrzodziej¹ce w skórze u tarlaków
troci

W 2009 r. zmiany wrzodziej¹ce stwierdzono jedynie

u tarlaków troci po³awianych w trzech rzekach: S³upi,

Redze i Wieprzy. Odsetek ryb ze zmianami chorobowymi

by³ stosunkowo niski i w dwu pierwszych rzekach wynosi³

odpowiednio 14,4 i 20,8, a w Wieprzy jedynie u 2,2% ryb

obserwowano objawy wrzodzienicy. W Redze wœród

z³owionych 890 tarlaków zdecydowanie przewa¿a³y samice

(77,1%). Wrzodzienicê obserwowano u 53 samic (28,6%)

i u 132 samców (71, 4%, tab. 1). W S³upi wœród z³owionych

506 troci wrzodzienica widoczna by³a jedynie u 73 samców,

co stanowi³o 14,4% wszystkich z³owionych tarlaków. Nato-

miast u samic po³awianych w S³upi tego schorzenia nie

obserwowano (tab. 1). Wszystkie chore ryby poddano utyli-

zacji. W Wieprzy z³owiono jedynie 25 tarlaków troci ze zmia-

nami chorobowymi w skórze (2,2%). Wrzodzienicê stwier-

dzono u 15 samic (60%) i u 10 samców (40%, tab. 1).

W pozosta³ych rzekach oraz w dwu gospodarstwach

hoduj¹cych tarlaki troci w wodzie s³odkiej nie obserwowano

objawów wrzodzienicy (tab. 1).

Zmiany wrzodziej¹ce w skórze u tarlaków
³ososi

Liczby tarlaków ³ososi ze zmianami chorobowymi

po³awianych w rzekach w 2009 r. podobnie jak w poprzed-

nich dwu latach, by³y znacznie ni¿sze ni¿ troci (tab. 2 i 3,

Bartel i in. 2009) oraz ni¿sze ni¿ ³ososi hodowanych

w wodzie s³odkiej w latach 2007 i 2008 (tab. 2 i 4).

W po³owach tarlaków ³ososia w 2009 r. przewa¿a³y samice

(tab. 2). Jedynie wœród 19 tarlaków ³ososia z³owionych
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TABELA 1

Wystêpowanie wrzodzienicy u tarlaków troci w rzekach polskich i gospodarstwach hoduj¹cych tarlaki w 2009 roku

Rega Parsêta Wieprza S³upia £upawa £eba Drwêca

Wis³a
Tarlaki

Stawowe

Œwiecie Œwibno Œwibno Wylêgar-
nia Ryb
„D¹bie“tarlaki tarlaki

gospo-
darcze

„Aqu-
amar“

Data rozpoczêcia po³owów 13.10. 26.10. 1.10. 01.10. 22.10. 17.10 1.10. 1.10. 17.07. 1.03. 10.11. 29.10.

Data zakoñczenia po³owów 20.11. 13.11. 3.12. 15.12. 16.11. 27.11. 9.11. 9.11. 28.09. 30.11. 22.12. 18.11

Liczba z³owionych troci (szt.) 890 724 1116 506 146 171 176 26 652 5774 727 590

w tym samice (szt.) 686 554 744 84 121 167 26 550 460

w tym samice (%) 77,1 76,5 66,7 75,5 70,8 94,9 100 75,7 78

w tym samce (szt.) 204 170 372 62 50 9 177 130

w tym samce (%) 22,9 23,5 33,3 42,5 29,2 5,1 24,3 22

Masa z³owionych troci (kg) 1430 1230 770 296 270 307,2 53,9 2081,5 18312

Œrednia masa troci (kg) 1,98 1,1 1,52 2,03 1,58 1,7 2,1 3,19 3,17 ok. 2,0 3

Œrednia masa samic (kg) 1,99 1 2,25 1,73 1,6 2,1 1-4

Œrednia masa samców (kg) 1,94 1,2 1,72 1,22 3,7 0,5-2

Liczba ryb ze zmianami w skórze (szt.) 185 brak 25 73 0 0 0

Liczba ryb ze zmianami w skórze (%) 20,8 2,2 14,4 0 0 0

w tym samice (szt.) 53 15 0 0 0

w tym samice (%) 28,6 60 0 0 0

w tym samce (szt.) 132 10 73 0 0 0

w tym samce (%) 71,4 40 100 0 0 0

Liczba wytartych samic (szt.) 423 554 500 84 119 136 26 270 550 460

Liczba wytartych samców (szt.) 120 170 372 62 49 9 162 177 130

Liczba pozyskanej ikry (szt.) 2260000 1350000 1116200 1450000 200000 396700 756500 199750 991000 1356000 1449500

Czy prowadzono badania wet. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak



w Redze zmiany w skórze obserwowano u 4 osobników

(80%). U tarlaków po³awianych w pozosta³ych rzekach i

u tarlaków hodowanych w wodzie s³odkiej w stawach

w gospodarstwie Aquamar w Miastku nie napotkano ³ososi

z objawami wrzodzienicy (tab. 2). W 2009 r. liczba rzek,

w których obserwowano tarlaki troci z objawami wrzodzie-

nicy by³a wyraŸnie mniejsza ni¿ w latach 2007 i 2008, w któ-

rych notowano j¹ w 6 rzekach, a w 2009 r. w 3 rzekach.

Liczby tarlaków troci z objawami wrzodzienicy by³y

równie¿ znacznie czêœciej obserwowane w latach 2007

i 2008 ni¿ w 2009 r. Szczególnie drastyczny spadek liczby

ryb ze zmianami obserwowano u troci z rzeki Regi z 74,7%

w 2008 r. do 20,8 % w 2009 r. Równie¿ u tarlaków troci ze

S³upi wyraŸny by³ spadek ryb ze zmianami chorobowymi

z 74,3% w 2007 r. do 14,4% w 2009 r. (tab. 3). W 3 rzekach:

Parsêcie, £upawie i £ebie, w których w latach 2007-2008

obserwowano wrzodzienicê u 0,7 do 22,5% osobników,

w 2009 r. schorzenia tego w tych rzekach nie obserwowano

(tab. 3).

Podobne tendencje obserwowano u ³ososia w latach

2007-2009. Schorzenie to wystêpowa³o u tarlaków ³ososia

w 4 rzekach, natomiast w 2009 r. obserwowano je jedynie

w Redze i w znacznie mniejszym nasileniu (tab. 4).
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TABELA 2

Wystêpowanie wrzodzienicy u tarlaków ³ososia w rzekach polskich i w gospodarstwie Aquamar w 2009 r.

Rega Parsêta Wieprza Drwêca

Wis³a
Tarlaki

Œwiecie Œwibno Œwibno

tarlaki tarlaki gospodarcze „Aquamar“

Data rozpoczêcia po³owów 13.10 26.10. 1.10. 1.10. 1.10. 14.09. 1.03. 20.10.

Data zakoñczenia po³owów 20.11 13.11. 3.12. 9.11. 9.11. 21.10. 30.11. 17.11.

Liczba z³owionych ³ososi (szt.) 13 12 29 2 6 184 (1) 17 1654

w tym samice (szt.) 8 9 22 2 5 1204

w tym samice (%) 61,5 75 75,9 100 83,3 72,8

w tym samce (szt.) 5 3 7 - 1 450

w tym samce (%) 38,5 25 24,1 - 16,7 27,2

Masa z³owionych ³ososi (kg) 42 121 11,2 45 943 136

Œrednia masa ³ososi (kg) 3,5 4,2 5,6 7,5 5,12 8

Œrednia masa samic (kg) 3 4,5 5,6 7,4 1,5-2,5

Œrednia masa samców (kg) 5 3 8 0,9

Liczba ryb ze zmianami w skórze (szt.) / (%) 4/ 30,8 brak brak

W tym samce (szt.) / (%) 4/ 80

Liczba wytartych samic (szt) 8 9 22 1 5 46 1204

Liczba wytartych samców (szt) 5 3 7 1 18 450

Liczba pozyskanej ikry (szt.) 98000 10000 251400 26000 52000 527500 2000000

Czy prowadzono badania wet. Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie

(1) Czêœæ tarlaków ³ososia wypuszczono do Wieprzy

TABELA 3

Wystêpowanie wrzodzienicy u troci z³owionych w rzekach i tarlaków hodowanych w wodzie s³odkiej w latach 2007-2009

Rok Tarlaki Rega Parsêta Wieprza S³upia £upawa £eba Drwêca

Wis³a,
Œwiecie

Wis³a, Œwibno Tarlaki stawowe

Tarlaki Tarlaki
po³owy
gospo-
darcze

Aquamar D¹bie

2007* liczba z³owionych 878 642 2004 1381 80 150 107 481 5274 928

liczba z wrzodzienic¹ 425 95 70 1031 4 1

% z wrzodzienic¹ 48,4 14,8 3,5 74,7 0,05 0,7

2008* liczba z³owionych 720 856 2668 1752 151 314 247 234 11410 1020 555†

liczba z wrzodzienic¹ 538 193 568 748 12 6

% z wrzodzienic¹ 74,7 22,5 21,3 42,7 11,1 1,9

2009 liczba z³owionych 890 724 116 506 146 171 176 26 652 5774 727

liczba z wrzodzienic¹ 185 25 73

% z wrzodzienic¹ 20,8 2,2 14,4

* dane z publikacji Bartel i in. 2009

† liczba tarlaków troci obliczona jako iloraz masy tarlaków i œredniej masy cia³a (Bartel i in. 2009)



Badania anatomopatologiczne
i bakteriologiczne troci

W punktach od³owu w S³upsku na rzece S³upi, jak

i w Dar³owie na Wieprzy zanotowano pojedyncze osobniki

troci i ³ososia z typowymi zmianami skórnymi. Wiêcej cho-

rych ryb zanotowano w punkcie od³owu w Trzebiatowie na

Redze.

W S³upsku na rzece S³upi zanotowano 3 chore ryby

i wszystkie zosta³y przebadane. Nierozleg³e zmiany skórne

w postaci ubytków i owrzodzeñ obserwowano w okolicach

g³owy i p³etwy grzbietowej u dwóch samców i jednej samicy

troci (fot. 2). Z powierzchni skóry troci wêdrownej ze S³upi

wyizolowano bakteriê Serratia liquefaciens, a w posiewie

z nerki nie stwierdzono wzrostu bakterii.

W punkcie od³owu ryb w Dar³owie na Wieprzy stwier-

dzono pojedyncze osobniki ze zmianami w skórze. W sumie

przebadano 5 troci, u których zaobserwowano punktowe

ubytki i owrzodzenia w okolicy oka, pokryw skrzelowych

oraz p³etwy grzbietowej i ogonowej (fot. 3). Zmiany u sam-

ców by³y bardziej rozleg³e w porównaniu z samicami.

Narz¹dy wewnêtrzne u badanych ryb by³y w normie.

Z powierzchni skóry troci wêdrownej z Wieprzy wyizolo-

wano bakteriê Serratia liquefaciens. Dodatkowo w posiewie

z nerek stwierdzono wzrost bakterii Pseudomonas aerugi-

nosa.

Najwiêcej chorych ryb wœród przetrzymywanych

w sadzach i tych wchodz¹cych stwierdzono w punkcie

od³owu na Redze. Próbki do badañ pobrano od 5 ryb

œwie¿o z³owionych, z wyraŸnymi zmianami na pow³okach

cia³a (fot. 4). By³y to ryby o d³ugoœci od 51 do 69 cm, w tym 3

samice i 2 samce. Zmiany w skórze u troci z Regi w postaci

owrzodzeñ i ubytków skóry przechodz¹cych w guzowate

obrzêki pokryte pleœni¹ by³y najbardziej rozleg³e. U niektó-

rych osobników stanowi³y one oko³o 5-10% powierzchni

cia³a. Dwie trocie mia³y wyraŸne zmiany w narz¹dach wew-

nêtrznych w postaci pojedynczych wybroczyn i marmurko-

watej w¹troby. Badania bakteriologiczne troci wêdrownej

z Regi wykaza³y wystêpowanie na powierzchni cia³a ryb

bakterii Cedecea davisae, a w posiewach z nerki stwier-

dzono wystêpowanie bakterii Shewanella putrefaciens.

Z informacji uzyskanych w punkcie od³owu troci na

rzece Parsêcie wynika, ¿e nie obserwowano troci z ubyt-
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TABELA 4

Wystêpowanie wrzodzienicy u ³ososi z³owionych w rzekach i tarlaków hodowanych w wodzie s³odkiej w latach 2007-2009

Rok Tarlaki Rega Parsêta Wieprza S³upia £upawa Drwêca

Wis³a,
Œwiecie

Wis³a, Œwibno
Tarlaki sta-

wowe

Tarlaki Tarlaki
po³owy go-
spodarcze

Aquamar

2007* liczba z³owionych 11 19 65 33 373 540

liczba z wrzodzienic¹ 8 3 17

% z wrzodzienic¹ 48,4 15,8 26,1

2008* liczba z³owionych 24 24 38 12 2 60 200 317 1302

liczba z wrzodzienic¹ 14 4 8 1

% z wrzodzienic¹ 58,3 16,7 21,1 8,3

2009 liczba z³owionych 13 12 29 2 6 184 17 1654

liczba z wrzodzienic¹ 4

% z wrzodzienic¹ 30,8

* dane z publikacji Bartel i in. 2009

Fot. 2. Samiec troci z rzeki S³upi – zmiany wrzodziej¹ce na g³owie.

Fot. 3. Troæ z Wieprzy – zmiany w skórze.



kami i wrzodami na skórze, natomiast podobne objawy

zanotowano u pstr¹ga potokowego.

Z danych literaturowych wiemy, ¿e bakterie Serratia

liquefaciens mog¹ byæ izolowane z gleby, wody oraz

narz¹dów wewnêtrznych ryb. S¹ one uwa¿ne za bakterie

patogenne dla ryb i mog¹ powodowaæ zaka¿enia, które s¹

przyczyn¹ wysokiej œmiertelnoœci ³ososia atlantyckiego

(Salmo salar) (McIntosh i Austin 1990) oraz pstr¹ga têczo-

wego (Oncorhynchus mykiss) (Aydin i in. 2001). McIntosh

i Austin (1990) sugerowali, ¿e zwiêkszona zachorowalnoœæ

³ososia atlantyckiego, przy infekcji bakteri¹ Serratia liquefa-

ciens, zwi¹zana by³a z obni¿eniem odpornoœci ryb i zanie-

czyszczeniem wody. Z kolei bakterie Cedecea davisae

nale¿¹ (podobnie jak Serratia liquefaciens) do rodziny Ente-

robacteriaceae. Izolowane s¹ najczêœciej u ludzi ze zmian

skórnych (Bae i Sureka 1983, Dalamaga i in. 2008). Praw-

dopodobnie bakteria ta stanowi³a tylko czynnik wik³aj¹cy

tocz¹cego siê ju¿ procesu chorobowego. Wyizolowanie

bakterii Serratia liquefaciens tylko ze zmian skórnych u troci

wêdrownej mo¿e œwiadczyæ o tym, i¿ proces chorobowy

ograniczony by³ tylko do zmian lokalnych. Jednoczeœnie

obecnoœci bakterii Shewanella putrfaciens oraz Pseudomo-

nas aeruginosa w nerce nie nale¿y traktowaæ jako jedno-

znacznej przyczyny ewentualnych œniêæ ryb. Bakteria She-

wanella putrefaciens jest Gram-ujemn¹ pa³eczk¹, która

dobrze roœnie w warunkach tlenowych i beztlenowych,

zw³aszcza w œrodowisku morskim, szczególnie w niskich

temperaturach od 0 do 4�C. By³a wielokrotnie identyfiko-

wana w czasie rejsów badawczych na Ba³tyku w latach

1983–1989 w próbkach wody i osadów dennych, a tak¿e u

dorszy w latach 1991-1994 (Grawiñski i in. 2009). Bakteria

ta wytwarza siarkowodór, co prowadzi do uszkodzenia

i martwicy tkanek u ryb morskich, a zw³aszcza u dorszy i

p³astug oraz jest przyczyn¹ rozk³adu gnilnego œwie¿ych

i mro¿onych ryb morskich (Bosko i Debevere 1998). Koziñ-

ska (2010) podaje, ¿e infekcje wywo³ywane przez Shewa-

nella putrefaciens nale¿¹ do jednych z czêœciej wystê-

puj¹cych w Polsce chorób bakteryjnych powoduj¹cych

du¿e straty w hodowli ryb.

Badania hematologiczne i immunologiczne

Badano wybrane parametry hematologiczne oraz nie-

swoistej odpornoœci humoralnej u ryb od³owionych z rzek:

S³upi, Wieprzy i Regi. Okreœlono poziom bia³ka ca³kowi-

tego, poziom gammaglobulin, aktywnoœæ ceruloplazminy

oraz aktywnoœæ lizozymu. Badane parametry kszta³towa³y

siê na podobnym poziomie we wszystkich grupach i nie

stwierdzono istotnych ró¿nic (tab. 5).

TABELA 5

Wybrane parametry immunologiczne i hematologiczne u troci
z rzek: S³upi, Wieprzy i Regi (œrednia ± odchylenie standardowe)

Rzeka
Aktywnoœæ li-
zozymu (g/1-1)

Aktywnoœæ ce-
ruloplazminy

(IU/1-1)

Poziom gam-
maglobulin

(g/1-1)

Poziom bia³ka
ogólnego

(g/1-1)

S³upia 7,8 ± 0,70 78,25 ± 6,55 13,40 ± 0,90 52,05 ± 4,25

Wieprza 7,74 ± 0,52 81,22 ± 3,72 12,92 ± 0,66 58,16 ± 3,78

Rega 7,70 ± 0,52 79,52 ± 1,95 12,64 ± 1,47 50,50 ± 6,22

Podsumowanie

Wyniki badañ bakteriologicznych wykaza³y, ¿e czêœæ

wyizolowanych bakterii nale¿y do wysoce patogennych

szczepów bakterii znanych jako czynnik etiologiczny

owrzodzeñ u ryb. Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, ¿e o wyst¹pie-

niu choroby decyduje nie tylko zjadliwoœæ drobnoustrojów,

ale równie¿ stan pow³ok zewnêtrznych oraz odpornoœæ ryb,

co ma bezpoœrednie prze³o¿enie na rozleg³oœæ i zaawanso-

wanie zmian skórnych, a w ostrych przypadkach wielo-

narz¹dowych. Wszelkie uszkodzenia skóry, która jest natu-

raln¹ barier¹ ochronn¹ organizmu ryby, wywo³ane podczas

po³owów, manipulacji stanowi¹ wrota zaka¿enia, przez

które przechodz¹ drobnoustroje.

Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne Ba³tyku

oraz przymorskich rzek sprzyjaj¹ równie¿ pogorszeniu

stanu kondycyjnego oraz zdrowotnego wêdruj¹cych na

tar³o ryb. Szczególnie w tym okresie os³abione wêdrówk¹

ryby s¹ bardzo wra¿liwe i nara¿one na obni¿enie odporno-

œci (Desvignes i in. 2002).

Wykonane wstêpne badania potwierdzaj¹, ¿e przy-

czyn¹ powstawania owrzodzeñ u troci s¹ bakterie, mog¹

byæ wirusy oraz zanieczyszczenia chemiczne, a nawet

same narzêdzia po³owu, co potwierdzi³o te¿ wielu innych

badaczy (Grawiñski i in. 1998, 2009, Mellergaard i Bagge,

2004).
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PATHOLOGICAL CHANGES IN THE SKIN OF SALMON, SALMO SALAR, AND SEA TROUT, SALMO TRUTTA TRUTTA,

SPAWNERS FROM SOME POMERANIAN RIVERS IN 2009

Joanna Grudniewska, Ryszard Bartel, Rafa³ Bernaœ, £ukasz Ci¿mowski, Marcin Jesio³owski, Bo¿ena Kacperska,

Barbara Kazuñ, Andrzej Marczyñski, Teresa Sarabura, Rafa³ Pender, S³awomir Po³omski, Micha³ Skóra, Marek Sobocki,

El¿bieta Terech-Majewska, Pawe³ Wo³yñski, Andrzej K. Siwicki

ABSTRACT. Observations of pathological changes on the skin (furunculosis) of salmon and sea trout spawners caught in Polish

rivers and cultivated in ponds were continued in 2009. In comparison to the prevalence of this disease in 2007-2008, pathological

changes were noted among fish from fewer rivers, while the percentage of fish infected with disease was significantly lower.

Ichthyopathological tests were performed to identify the bacteria linked to the occurrence of this disease in the integumentary system

and the internal organs.

Keywords: sea trout, spawners, furunculosis, ulcerative skin necrosis
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