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Charakterystyka diety juwenalnych jesiotrów

ostronosych (Acipenser oxyrinchus)

Wstêp

Sk³ad diety i od¿ywianie siê jesiotra ostronosego, Aci-

penser oxyrinchus Mitchill w warunkach naturalnych s¹

s³abo poznane (Smith 1985). Formy m³odociane, jak rów-

nie¿ osobniki doros³e wystêpuj¹ce na obszarze pó³noc-

no-zachodniego Atlantyku od¿ywiaj¹ siê organizmami

bentosowymi, a tak¿e drobnymi rybami, wœród których

dominuj¹ dobijaki, Hyperoplus sp. (Scott i Crossman

1973). Pokarm doros³ych jesiotrów ostronosych wystê-

puj¹cych niegdyœ w Ba³tyku by³ podobny, dominowa³y

w nim: miêczaki, robaki i skorupiaki, wœród których czêsty

by³ masowo wystêpuj¹cy w Ba³tyku podwój wielki, Saduria

entomon L. W sk³ad pokarmu ba³tyckiej populacji jesiotra

ostronosego wchodzi³y równie¿ drobne ryby, takie jak

dobijaki i babkowate (Kolman i in. 2008).

Rozród sztuczny i podchów ryb w warunkach kontrolo-

wanych jest powszechn¹ w Polsce praktyk¹ stosowan¹

w celu uzyskania materia³u zarybieniowego wielu gatun-

ków ryb. Larwy w pocz¹tkowym okresie karmione s¹

pokarmem naturalnym, który nastêpnie zastêpowany jest

paszami komponowanymi. Szybkie tempo wzrostu

i wysoka prze¿ywalnoœæ juwenalnych ryb w warunkach

kontrolowanych niekoniecznie musz¹ predysponowaæ je

do ¿ycia w warunkach naturalnych (Thorstad i in. 2011).

Wielokrotnie stwierdzono, ¿e pochodz¹ce z oœrodków

hodowlanych ryby maj¹ trudnoœci w zdobywaniu pokarmu

w pocz¹tkowym okresie po zarybieniu, co skutkuje du¿¹

œmiertelnoœci¹ (Justice i in. 2009). Restytucja jesiotra

ostronosego w basenie Morza Ba³tyckiego w pocz¹tko-

wym okresie opiera siê na sprowadzaniu ikry lub juwenal-

nych osobników z Kanady (Gessner i in. 2006, Kolman

2007). Ryby wykorzystywane do zarybieñ hodowane s¹

w obiegach zamkniêtych i karmione naupliusami solowca,

a nastêpnie pasz¹ (Piotrowska i in. 2010). Adaptacja juwe-

nalnych jesiotrów ostronosych wyhodowanych w obiegach

zamkniêtych do warunków naturalnych jest kluczowym

elementem powodzenia restytucji tego gatunku. Badania

sk³adu pokarmu juwenalnych jesiotrów ostronosych roz-

poczêto w Drwêcy (Bogacka-Kapusta i in. 2011). Stwier-

dzono, ¿e ich dieta jest doœæ zró¿nicowana i zdominowana

przez organizmy bentosowe. W pracy dokonano oceny

znaczenia fauny bentosowej w diecie juwenalnych jesio-

trów ostronosych z³owionych w ró¿nych typach wód

œródl¹dowych w Polsce.

Materia³y i metody

Analizowano sk³ad diety juwenalnych jesiotrów ekspe-

rymentalnie wpuszczonych do Drwêcy (Kolman i in. 2008)

oraz do Zbiornika Maltañskiego (Andrzejewski i in. 2010).

Ryby zosta³y wyhodowane z ikry pochodz¹cej od tarlaków

z³owionych w rzece Œw. Jana. W Zbiorniku Maltañskim

z³owiono 10 juwenalnych osobników, spoœród których dwa

wykorzystano do okreœlenia sk³adu diety tradycyjn¹

metod¹ (Cortés 1997). Z kolei w Drwêcy analizowano sk³ad

diety juwenalnych jesiotrów ostronosych wyhodowanych

w Zak³adzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach

i wpuszczonych do rzeki w czerwcu 2008 roku. W trakcie

hodowli w obiegach recyrkulowanych ryby ¿ywione by³y

naupliusami Artemia sp., a nastêpnie komercyjnymi

paszami komponowanymi. Przed wpuszczeniem do rzeki

zastosowano standardowe procedury zwi¹zane z trans-

portem ryb. Natomiast nie stosowano ¿adnych technik

adaptacyjnych u³atwiaj¹cych zdobywanie pokarmu natu-

ralnego. £¹cznie wpuszczono 378 jedenastomiesiêcznych

jesiotrów (d³ugoœæ ca³kowita 423 mm ± 40,8 SD, masa

cia³a 239,8 g ± 74,7 SD), a od³owiono 150 osobników.

Jesiotry od³owiono za pomoc¹ przestawy rzecznej prze-

gradzaj¹cej ca³kowicie koryto rzeki w odleg³oœci oko³o 30

km od miejsca zarybienia. Juwenalne jesiotry ostronose

sp³ywaj¹ w rzekach przede wszystkim w nocy, dlatego sieæ

by³a kontrolowana w nocy w odstêpach dwugodzinnych,

natomiast w trakcie dnia z dwukrotnie mniejsz¹ czêstotli-

woœci¹. Ryby od³owiono w okresie od 2 do 10 dni po zary-

bieniu. Z³owione ryby zwa¿ono (± 1 g) i zmierzono (± 1 cm),

a nastêpnie dokonano p³ukania ¿o³¹dków (Duda 2007).

Metoda zosta³a wczeœniej przetestowana u juwenalnych

sterletów (Acipenser ruthenus) i hybrydów jesiotrów

w warunkach kontrolowanych, a skutecznoœæ p³ukania
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¿o³¹dków waha³a siê od 39 do 99% (Bogacka-Kapusta i in.

2007). P³ukanie ¿o³¹dków przeprowadzono u 70 osobników

przebywaj¹cych w rzece od 2 do 10 dni. Sk³ad pokarmu

oznaczono do mo¿liwie najni¿ej jednostki taksonomicznej

wykorzystuj¹c mikroskop stereoskopowy. Przy oblicze-

niach masy sk³adników pokarmowych korzystano ze stan-

dardów wagowych (Prejs i Colomine 1981). Na tej podsta-

wie obliczano dla poszczególnych sk³adników pokarmu

udzia³ liczbowy (%UL), udzia³ wagowy (%UW), a w przy-

padku jesiotrów z³owionych w Drwêcy obliczono równie¿

czêstoœæ wystêpowania (%F) (Cortés 1997).

Wyniki i dyskusja

W przewodach pokarmowych 67% m³odocianych

jesiotrów z³owionych w Drwêcy nie stwierdzono ofiar, a

u pozosta³ych ryb zidentyfikowano od 1 do 136 ofiar (œred-

nio 9). Masa zjedzonego pokarmu waha³a siê od 0,1 do

148,6 g (œrednio 11,4). Najwiêkszy udzia³ w sk³adzie

pokarmu m³odocianych jesiotrów w Drwêcy mia³y Oligo-

chaeta i larwy Chironomidae, a pod wzglêdem wagowym

równie¿ larwy Trichoptera (tab. 1). Najwiêksz¹ frekwencj¹

w pokarmie jesiotrów wyró¿nia³y siê larwy Chironomidae,

Oligochaeta oraz larwy Simuliidae (tab. 1). Rozmiary konsu-

mowanych ofiar by³y niewielkie. Najczêœciej jesiotry zjada³y

organizmy o masie cia³a nieprzekraczaj¹cej 10 mg. Bior¹c

pod uwagê rozmiary jesiotrów mo¿na stwierdziæ, ¿e ryby

zjada³y ofiary znacznie mniejsze ni¿ ich mo¿liwoœci wyni-

kaj¹ce z budowy aparatu gêbowego. Dlatego mo¿na przy-

puszczaæ, ¿e to raczej zasoby bazy pokarmowej by³y czyn-

nikiem limituj¹cym ¿erowanie i st¹d wiêkszoœæ ryb mia³a

puste przewody pokarmowe. O tym, ¿e jest to doœæ czêste

u jesiotrów ostronosych sugeruj¹ dane przedstawione

przez Johnson i in. (1997), którzy badaj¹c sezonow¹ zmien-

noœæ od¿ywiania siê doros³ych jesiotrów podaj¹, ¿e od 43

do 78% ryb mia³a puste przewody pokarmowe. Z kolei

w Zatoce Chesapeake 30% jesiotrów ostronosych powtór-

nie z³owionych po zarybieniu mia³o puste przewody pokar-

mowe (Secor i in. 2000).

Jesiotry od³owione w Zbiorniku Maltañskim od¿ywia³y

siê wy³¹cznie faun¹ bentosow¹ (tab. 2). Zidentyfikowano

u nich od 106 do 280 ofiar nale¿¹cych do 11 taksonów.

W porównaniu z rybami z³owionymi w Drwêcy ich dieta by³a

bardziej jednorodna, poniewa¿ sk³ada³a siê wy³¹cznie

z muchówek. Liczbowo w diecie jesiotrów ostronosych

od³owionych w Zbiorniku Maltañskim dominowa³y larwy

z rodzaju Chironomus, a w dalszej kolejnoœci doœæ licznie

wystêpowa³y larwy Procladius sp., Einfeldia sp. oraz Polype-

dilum sp. Znaczna masa cia³a larw Chironomus sp.

wynosz¹ca od 0,2 do 30 mg oraz liczne wystêpowanie w die-

cie analizowanych ryb, wp³ynê³y na wielkoœci udzia³u wago-

wego poszczególnych komponentów pokarmu. Pod wzglê-

dem wagowym dominowa³y larwy Chironomus sp., udzia³

wagowy pozosta³ych taksonów waha³ siê od 0,05 do 7,6%.

TABELA 2

Œrednia wielkoœæ ofiar (d³ugoœæ ca³kowita i masa cia³a), udzia³
liczbowy (UL) oraz udzia³ wagowy (UW) sk³adników diety jesio-
trów ostronosych z³owionych w Zbiorniku Maltañskim w 2008

roku

Takson
Liczba

ofiar (N)

Œrednia
d³ugoœæ
ofiary

(mm)/SD

Œrednia
masa ofia-
ry (mg)/SD

UL (%) UW (%)

Ceratopogonidae 5 10,53/2,54 14,8/7,82 1,30 5,54

Chironomus sp. larvae 224 9,14/3,49 3,46/5,46 58,03 74,18

Chiromonus sp. imago 2 4,61/1,73 0,5/0,007 0,52 0,07

Chiromonus sp. pupae 12 12,58/3,17 8,48/3,42 3,11 7,62

Cryptochironomus sp. 1 10,19/- 3,5/- 0,26 0,26

Diptera adult 3 5,92/1,06 0,83/0,58 0,78 0,19

Einfeldia sp. 37 8,43/1,00 1,54/0,38 9,59 4,28

Microchironomus sp. 4 5,42/0,09 0,44/0,02 1,04 0,13

Polypedilum sp. 31 6,37/0,95 0,74/0,38 8,03 1,73

Procladius sp. 64 7,5/0,71 1,24/0,41 16,58 5,95

Tanytarsus sp. 3 4,43/0,86 0,21/0,20 0,78 0,05

Sk³ad diety jesiotrów zmienia siê w cyklu rocznym

(Brosse i in. 2000, 2011, Strelnikova 2012). Na podstawie

badañ telemetrycznych stwierdzono, ¿e jesiotry w ci¹gu

roku wybieraj¹ ró¿ne siedliska, korzystaj¹c z odmiennych

zasobów bazy pokarmowej (Brosse i in. 2000, 2011).

U juwenalnych i doros³ych jesiotrów w rzecznym okresie ich

¿ycia czêsto spotykane s¹ organizmy bentosowe, a spora-

dycznie ryby. Np. u doros³ych sterletów w Dunaju niezale-

¿nie od rozmiarów cia³a w sk³adzie pokarmu dominowa³y

Chironomidae i Trichoptera (Fieszl i in. 2011). Juwenalne

jesiotry ostronose w rzecznym okresie ¿ycia zjadaj¹ ofiary

o niewielkich rozmiarach. Zazwyczaj od¿ywiaj¹ siê larwami

owadów, wieloszczetami i sk¹poszczetami (Scott i Cross-

man 1973), unikaj¹c organizmów o twardych strukturach

szkieletowych, np. œlimaków wodnych (Secor i in. 2000).

Nie jest to jednak regu³¹, poniewa¿ w trakcie badañ nad

przystosowaniem siê do pokarmu naturalnego stwierdzono

znaczne iloœci œlimaków u juwenalnych jesiotrów ostrono-
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TABELA 1

Œrednia wielkoœæ ofiar (d³ugoœæ ca³kowita i masa cia³a), czêstoœæ
wystêpowania (F), udzia³ liczbowy (UL) oraz udzia³ wagowy (UW)

sk³adników diety jesiotrów ostronosych z³owionych w Drwêcy
w czerwcu 2008 roku

Takson
Liczba

ofiar (N)

Œrednia
d³ugoœæ
ofiary

(mm)/SD

Œrednia
masa
ofiary

(mg)/SD

F (%) UL (%) UW (%)

Coleoptera 3 6,81/1,49 6,0/3,46 4,3 1,44 6,76

Ephemeroptera 1 3,22/- 0,3/- 8,7 0,48 0,11

Chironomidae 18 7,59/4,12 8,2/7,62 43,5 12,92 30,88

Heleidae 1 5,03/- 0,2/- 4,3 0,48 0,08

Simuliidae 14 6,57/3,43 1,4/0,98 30,4 6,70 3,68

Tipulidae 1 7,90/- 1,0/- 4,3 0,48 0,26

Hirudinea 1 8,00/- 5,0/- 4,3 0,48 1,88

Oligochaeta 160 8,67/10,61 12,7/1,18 39,1 76,56 45,87

Trichoptera 3 5,73/0,88 9,3/0,002 13,0 0,48 10,48



sych wpuszczonych do stawu ziemnego (Kolman i in.

2008). Z kolei u doros³ych sterletów w Dunaju znacz¹cy

komponent diety stanowi³y ma³¿e (Fieszl i in. 2011).

Analiza od¿ywiania siê juwenalnych jesiotrów ostrono-

sych wykaza³a, ¿e organizmy bentosowe stanowi¹ najwa-

¿niejszy sk³adnik diety. W naturalnej nizinnej rzece spek-

trum pokarmowe juwenalnych jesiotrów ostronosych by³o

znacznie szersze ni¿ w sztucznym zbiorniku zaporowym.

Od¿ywianie siê stadiów juwenalnych w rzecznym okresie

cyklu ¿yciowego jesiotra ostronosego nie by³o wczeœniej

przedmiotem szczegó³owych badañ. Podejmuj¹c restytu-

cjê jesiotra w polskich wodach kluczowe znaczenie ma

efektywnoœæ zarybieñ. Jednym z elementów decyduj¹cych

o powodzeniu tego zabiegu jest jak najszybsze rozpoczêcie

od¿ywiania siê pokarmem naturalnym przez ryby wyhodo-

wane na pokarmie sztucznym. Zbyt d³ugie g³odowanie

mo¿e skutkowaæ obni¿eniem kondycji ryb, a w drastycz-

nych przypadkach zwiêkszon¹ œmiertelnoœci¹.

Praca zosta³a czêœciowo przygotowana w ramach pro-

jektu pilota¿owego w zakresie doskonalenia chowu

i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych

zarybieñ (umowa nr 00005-61724-OR1400003/10/11).
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CHARACTERISTICS OF THE JUVENILE ATLANTIC STURGEON (ACIPENSER OXYRINCHUS) DIET

El¿bieta Bogacka-Kapusta, Izabela Jab³oñska-Barna, Arkadiusz Duda, Grzegorz Wiszniewski, Andrzej Kapusta,

Ryszard Kolman

ABSTRACT. This article presents the results of a study of the dietary composition of juvenile Atlantic sturgeon caught in the Drwêca
River and in Maltañskie Reservoir. Among the fish caught in the Drwêca, 67% had empty digestive tracts. In terms of numbers, the
greatest share of the dietary composition of juvenile sturgeon from the Drwêca River was of Oligochaeta and larval Chironomidae,
while the greatest weight contribution was made by larval Trichoptera. Larval Chironomidae, Oligochaeta, and Simuliidae were the
most frequent components of sturgeon food. In comparison to the diet of fish from the Drwêca River, that of the fish caught in the
Maltañskie Reservoir was more homogeneous as it was comprised exclusively of flies. Larvae of the genus Chironomus dominated
numerically, followed by those of Procladius sp., Einfeldia sp., and Polypedilum sp. The analysis of juvenile Atlantic sturgeon food
composition indicated that benthic organisms are the most important dietary component. In the natural lowland river the food
spectrum of the juvenile Atlantic sturgeon was much wider than that of the fish in the dam reservoir.

Keywords: Atlantic sturgeon, food, benthos, frequency of occurrence, numerical share and weight share
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