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Identyfikacja wêgorza europejskiego Anguilla anguilla
(L.) i wêgorza japoñskiego Anguilla japonica (Temminck
& Schlegel, 1846) na podstawie uzêbienia szczêki
górnej
Do dominuj¹cych gatunków wykorzystywanych w prze-

Wstêp

mys³owym tuczu nale¿¹ wêgorz japoñski Anguilla japonica

W œwiatowych zasobach wodnych wed³ug aktualnej
systematyki ryb rz¹d Anguilliformes – wêgorzokszta³tne
reprezentowany jest przez ponad 800 gatunków, z których
zaledwie 18 swój rozwój zwi¹za³o z wodami œródl¹dowymi.
Poniewa¿ przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ bytuje i rozmna¿a siê
w g³êbokich wodach morskich i oceanicznych, przypuszcza siê, ¿e wiele gatunków jest jeszcze nie odkrytych lub
nie zidentyfikowanych. Œwiadcz¹ o tym ¿yj¹ce w oceanach
nie rozpoznane i nie przypisane do gatunków z³owione
larwy wêgorzy (leptocephali).

(Temminck & Schlegel) oraz wêgorz europejski Anguilla
anguilla (L.). Wed³ug danych FAO z 2005 roku produkcja
wêgorza japoñskiego w akwakulturze azjatyckiej siêga³a
257818 ton, w tym wêgorz europejski stanowi³ zaledwie
oko³o 7000 ton (2,8%). Obecnie produkcja wêgorza europejskiego w akwakulturze odbywa siê w kilku krajach Ameryki
Pó³nocnej, Afryki, Europy i Azji i stanowi niewiele ponad 8000
ton. Nie wiadomo, czy w krajach azjatyckich oba gatunki
hodowane s¹ oddzielnie, czy te¿ wspólnie. Wydaje siê, ¿e
obrót materia³u zarybieniowego oraz ryby handlowej wyklucza mo¿liwoœæ uzyskania wiarygodnej informacji o pocho-

Wed³ug aktualnej wiedzy s³odkowodne gatunki wêgorzy z rodzaju Anguilla pochodz¹ od uznanego za najbardziej
pierwotny Anguilla mossambica (Peters 1852), zamieszkuj¹cego obecnie po³udniowo-wschodni¹ Afrykê oraz
wyspê Madagaskar. Za równie pierwotny i nie przypisywany
do innych grup uznaje siê gatunek Anguilla borneensis
(Popta 1924). Pozosta³e tworz¹ 3 niezbyt oddalone filogenetycznie odrêbne zespo³y: atlantycki (2 gatunki), Oceanii (3
gatunki) i indopacyficzny (11 gatunków). Wed³ug tej klasyfikacji wêgorz europejski nale¿y do grupy atlantyckiej, natomiast wêgorz japoñski do indopacyficznej.
Pierwsze klasyfikacje systematyczne wêgorzy prowadzone by³y na podstawie cech morfologicznych (Ege
1939). W obecnym stuleciu obszerny przegl¹d systematyczny rodzaju Anguilla przeprowadzi³ Watanabe (2003).
Prace te doprowadzi³y do identyfikacji nowego gatunku:

dzeniu ryb oraz ich przynale¿noœci gatunkowej. Dlatego
w czasie realizacji programu ochronny wêgorza europejskiego bardzo wa¿ne jest opracowanie i wdro¿enie prostych
metod umo¿liwiaj¹cych odró¿nianie obu gatunków.
Uznan¹ i powszechnie stosowan¹ metod¹ rozpoznawania gatunków wêgorzy jest metoda genetyczna, oparta
na mechanizmie ³añcuchowej reakcji polimerazy z póŸniejsz¹ analiz¹ polimorfizmu d³ugoœci fragmentów restrykcyjnych (PCR-RFLP) (Keszka i in. 2009).
Metoda ta, ze wzglêdu na wykorzystanie skomplikowanej aparatury laboratoryjnej, drogich odczynników chemicznych oraz fachowej wiedzy jest zbyt skomplikowana
do codziennego i powszechnego stosowania. W poszukiwaniu prostszej metody odniesiono siê do ró¿nic anatomiczno-morfologicznych obu gatunków (tab. 1).

wêgorza ¿ó³tego Anguilla luzonensis (Watanabe i in. 2009),
z wyspy Luzon na Filipinach (Watanabe 2011).
S³odkowodny etap ¿ycia niektórych gatunków wêgo-

TABELA 1

Wybrane morfologiczno-anatomiczne cechy cia³a wêgorza europejskiego i japoñskiego

rzy umo¿liwi³ ich wykorzystanie do produkcji towarowej

Cechy cia³a

w warunkach akwakultury. O ile kontrolowany rozród na
skalê techniczn¹ nie zosta³ rozwi¹zany, o tyle wykorzysta-

Gatunek

nie narybku szklistego ³owionego w warunkach natural-

Œrednia
D³ugoœæ pasa œrodkoweP³etwa
Ubarwienie
liczba krêgo podniebienia w %
grzbietowa
cia³a
gów
d³ugoœci szczêki górnej

nych, a nastêpnie poddawanego tuczowi odbywa siê

A. anguilla

114,7

d³uga

równomierne

79

powszechnie na wielu kontynentach (Europa, Azja, Ame-

A. japonica

115,8

d³uga

równomierne

82

ryka Pó³nocna, Australia, Afryka).
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Niestety, z powodu bardzo bliskiego pokrewieñstwa

teczki) umieszczone na p³ytce przedszczêkowo-sitowo-le-

cechy ró¿nicuj¹ce oba gatunki s¹ bardzo zbli¿one i trudno je

mieszowej i uk³adaj¹ce siê w sposób charakterystyczny dla

wykorzystaæ

poszczególnych gatunków (Tesch 1999).

do

identyfikacji.

Jedynym

elementem

mog¹cym pomóc w rozró¿nianiu obu gatunków wydaje siê
uzêbienie szczêki górnej i sklepienia jamy gêbowej. Wêgorz
nie posiada w jamie gêbowej klasycznych zêbów, a jedynie
wyrostki ektodermalne (z¹bki u³o¿one w kszta³t szczo-

Metoda i wyniki badañ
Próby wêgorza japoñskiego pobrano z partii sprowadzonej z Chin w celach handlowych. Wszystkie ryby by³y
wypatroszone i zamro¿one. Próbê
stanowi³o

70

ryb

o

d³ugoœci

ca³kowitej od 80 do 85 cm i masie
tuszy w zakresie od 900 do 1200 g.
Wêgorz europejski pochodzi³ z jeziora Jamno. Charakteryzowa³ siê
nieco mniejszymi w porównaniu z
wêgorzem japoñskim rozmiarami.
D³ugoœæ cia³a wynosi³a od 70 do 85
cm, natomiast masa od 600 do
800 g. Sklepienie jamy gêbowej
i szczêkê górn¹ wypreparowano
odcinaj¹c je od g³owy na linii oczu.
Uzyskany w ten sposób materia³
badawczy oczyszczono z resztek
œluzu, a nastêpnie rozpostarty przytwierdzano do korkowej podk³adki
za pomoc¹ szpilek. W celu uwydatnienia obrazu kszta³tu i rozk³adu
z¹bków, szczêkê wraz z podniebieniem osuszano ciep³ym powietrzem
Fot. 1. Uzêbienie szczêki górnej i pasa œrodkowego podniebienia (czêœci lemieszowej) wêgorza
europejskiego Anguilla anguilla (L.).

zasklepiaj¹c miêkkie tkanki. Identyfikacjê przeprowadzono na podstawie zdjêæ wykonanych aparatem
fotograficznym z zastosowaniem
funkcji „makro”. Porównania dokonywano na powiêkszonym na monitorze komputera obrazie. Analizowano budowê szczêki górnej i œrodkowego pasa podniebienia (czêœæ
lemieszowa) oraz rozk³ad uzêbienia.
W wyniku zastosowania opisanej metody porównawczej uzyskano obrazy charakterystyczne
dla dwóch gatunków wêgorzy:
wêgorza europejskiego (fot. 1)
i wêgorza japoñskiego (fot. 2). Ró¿nice w uzêbieniu dotycz¹ szerokoœci pasa z¹bków wzd³u¿ krawêdzi
szczêki oraz d³ugoœci i szerokoœci
œrodkowego pasa na podniebieniu.
Pas uzêbienia na krawêdzi szczêki

Fot. 2. Uzêbienie szczêki górnej i pasa œrodkowego podniebienia (czêœci lemieszowej) wêgorza japoñskiego Anguilla japonica (Temminck & Schlegel, 1846).
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wêgorza europejskiego jest szerszy i wydaje siê z³o¿ony z wiêkszej
liczby

z¹bków

w

porównaniu
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z wêgorzem japoñskim. Podobnie d³ugoœæ i szerokoœæ pasa

rza japoñskiego. Niska poda¿ wêgorzy krajowych i import

œrodkowego podniebienia. W przypadku wêgorza europejskiego pas ten jest zazwyczaj d³u¿szy i szerszy w porówna-

drogich ryb z akwakultury europejskiej w krótkim czasie

niu z wêgorzem japoñskim (fot 1 i 2).

tego s³owa, gatunku ryby. W takim przypadku wydaje siê

podwoi³y ceny tego cennego, ju¿ w dos³ownym znaczeniu
konieczne zastosowanie prostej metody umo¿liwiaj¹cej

Podsumowanie

identyfikacjê obu gatunków wêgorzy. Stosuj¹c opisan¹

Obecnie problem identyfikacji gatunkowej wêgorzy sta³
siê bardzo istotny z punktu widzenia gospodarczego oraz
ochrony gatunków. Umieszczenie wêgorza europejskiego
w II Za³¹czniku Konwencji Waszyngtoñskiej nak³ada na
importerów i eksporterów ryb spoza granic Unii Europejskiej obowi¹zek legitymowania siê przy obrocie tym gatunkiem specjalnym zezwoleniem CITES, wydawanym przez
kraje cz³onkowskie. W 2011 roku Sekretariat stosownie do
ustaleñ Grupy ds. Przegl¹du Naukowego (SRG) oraz Komitetu ds. Handlu Dzik¹ Faun¹ i Flor¹ (COM), og³osi³ w drodze
notyfikacji Komisji Europejskiej (DG Environment) z dnia 7
stycznia 2011 r., zakaz w krajach cz³onkowskich do koñca
2011 r. wydawania zezwoleñ na import i eksport okazów
wêgorza europejskiego i wprowadzi³ zerowe kwoty importowo-eksportowe, obowi¹zuj¹ce we wszystkich krajach
Wspólnoty, na okazy wêgorza europejskiego pozyskane ze
œrodowiska naturalnego. W konsekwencji tych decyzji
wstrzymano eksport narybku szklistego do krajów trzecich
oraz obrót handlowy (eksport i import) wêgorzem towarowym. Obawa przed sankcjami karnymi za sprowadzenie
wêgorza europejskiego wstrzyma³a równie¿ import wêgo-

metodê nale¿y braæ pod uwagê fakt, i¿ cechy morfologiczne
osobników czêsto kszta³tuj¹ siê pod wp³ywem warunków
œrodowiskowych i mog¹ siê ró¿niæ w przypadku wystêpowania wielu form fenotypowych tego samego gatunku.
W przypadku w¹tpliwoœci dotycz¹cej prawid³owej identyfikacji obu gatunków za pomoc¹ metody makroskopowej
ostatecznie do tego celu nale¿y wykorzystaæ metodê PCR.
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Przyjêto po recenzji 28.11.2011 r.

IDENTIFYING EUROPEAN EEL, ANGUILLA ANGUILLA (L.), AND JAPANESE EEL, ANGUILLA JAPONICA (TEMMINCK &
SCHLEGEL, 1846), BASED ON THE DENTITION OF THE UPPER JAW

Stanis³aw Robak
ABSTRACT. The close phylogenetic relatedness among eels and their many species often necessitates applying genetic studies
(PCR-RFLP) to identify the various species within the order Anguilliformes. This article presents a method for differentiating between
European and Japanese eel based on the dentition of the upper jaw and the mouth cavity vault (vomer section). In European eel the
row of teeth at the edge of the jaw is wider and has more teeth in comparison to that of the Japanese eel. The lengths and widths of the
middle strip of the mouth cavity vaults are longer and wider in European eel than in Japanese eel.
Keywords European eel, Japanese eel, dentition, identification
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