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Przegl¹d metod podchowu brzany Barbus barbus (L.)

w larwalnym i m³odocianym okresie ¿ycia w warunkach

kontrolowanych

Wstêp

Brzana uznawana jest w Polsce za gatunek bardzo

wartoœciowy zarówno pod wzglêdem gospodarczym, jak

i wêdkarskim. Niegdyœ ceniono j¹ za smaczne, choæ oœci-

ste miêso (Shoenett 1953). W latach 50. ubieg³ego stulecia

stanowi³a istotny obiekt po³owów rybackich, a w samej

Wiœle od³awiano jej corocznie ok. 4,5 tony (Bryliñska 2000).

Jednak¿e postêpuj¹ca degradacja œrodowiska natural-

nego, zabudowa rzek oraz nadmierna eksploatacja, dopro-

wadzi³y do pogorszenia sytuacji ekologicznej tego

gatunku. Szacuje siê, ¿e negatywne zmiany w siedlisku

brzany skutkowa³y skurczeniem siê zasiêgu jej wystêpo-

wania o 60% i zmniejszeniem liczebnoœci o oko³o 80%

(Amirowicz 2009). W zwi¹zku z tym, brzana zosta³a uznana

za gatunek potencjalnie zagro¿ony wyginiêciem i znalaz³a

swoje miejsce na Czerwonej Liœcie Gatunków

Zagro¿onych (Witkowski 1992). Obecnie do ochrony

brzany obliguje nasz kraj dyrektywa siedliskowa Unii Euro-

pejskiej, zaliczaj¹ca brzanê do gatunków „wymagaj¹cych

regulacji i kontroli u¿ytkowania“ (Witkowski i in. 2009).

Aby przeciwdzia³aæ niewystarczaj¹cej rekrutacji natu-

ralnej, konieczne sta³y siê zarybienia wzmacniaj¹ce niedo-

statecznie silne populacje materia³em pochodz¹cym

z oœrodków zarybieniowych. Prace nad stworzeniem efek-

tywnej metody produkcji materia³u zarybieniowego brzany

w warunkach kontrolowanych trwaj¹ od ponad dziewiêæ-

dziesiêciu lat. Rozpoczê³y siê one od prób rozrodu prze-

prowadzonych w 1922 roku we W³oszech (Shoenett 1953).

W Polsce pionierskie próby rozrodu i podchowu brzany

przypad³y na lata 1983-1985 (Jakucewicz i in. 1989). Do tej

pory pojawi³o siê w kraju i za granic¹ ponad dwadzieœcia

publikacji dotycz¹cych problematyki podchowu wcze-

snych stadiów tego gatunku w warunkach kontrolowa-

nych. Dotychczas nie powsta³a jednak praca przegl¹dowa

zbieraj¹ca, systematyzuj¹ca i poddaj¹ca analizie te wyniki

i zarazem wskazuj¹ca na najistotniejsze ograniczenia

wspó³czeœnie stosowanych metod podchowu. Praca taka

mo¿e byæ interesuj¹ca dla naukowców i przede wszystkim

praktyków, którzy bêd¹ mogli odnaleŸæ w niej trudno

dostêpne, wartoœciowe informacje na temat podchowu

wczesnych stadiów tej ryby.

W zwi¹zku z powy¿szym, celem niniejszej pracy sta³o

siê usystematyzowanie i podsumowanie aktualnego stanu

wiedzy na temat podchowu m³odych stadiów brzany

w warunkach kontrolowanych w oparciu o dostêpne Ÿród³a

literaturowe.

Materia³ badawczy i jego analiza

Jako materia³ badawczy wykorzystano wszystkie

dostêpne autorom publikacje na temat podchowu

w warunkach kontrolowanych brzany w larwalnym (n = 12)

i m³odocianym (n = 7) okresie ¿ycia. Szczegó³owej analizie

poddano wp³yw diety, temperatury oraz zagêszczenia

obsady na prze¿ywalnoœæ i tempo wzrostu ryb w larwalnym

i m³odocianym okresie ¿ycia. Ze wzglêdu na niewielk¹

liczbê dostêpnych danych i ich wyraŸn¹ niejednorodnoœæ,

nie przeprowadzono analizy statystycznej zebranych wyni-

ków, gdy¿ mog³aby ona prowadziæ do fa³szywych wnio-

sków.

Podchów larw

Prze¿ywalnoœæ

Maksymaln¹ prze¿ywalnoœæ larw (99,7%) w czasie

podchowu brzany w larwalnym okresie ¿ycie odnotowali

Fiala i Spurný (2001) oraz Kamiñski i in. (2013). W dotych-

czasowych badaniach nad podchowem larw brzany naj-

czêœciej uzyskiwano prze¿ywalnoœæ powy¿ej 90% (tab. 1).

Jedynie w kilku doœwiadczeniach by³a ona s³absza, jednak

nie ni¿sza ni¿ 70%. Bardzo dobre wyniki osi¹gano zarówno

wtedy, gdy larwy ¿ywiono wy³¹cznie pokarmem natural-

nym, jak i w wypadku karmienia paszami startowymi lub

„diet¹ kombinowan¹“, która polega na pocz¹tkowym

¿ywieniu ich pokarmem naturalnym, po kilku lub kilkunastu

dniach zastêpowanym paszami komercyjnymi (Wolnicki

2005). Bardzo wysok¹ prze¿ywalnoœæ uzyskiwano, pod-

chowuj¹c larwy brzany w temperaturze od 17 do 30�C

w zagêszczeniach obsady od 15 do 75 osobn. dm-3.
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Osi¹gniêcie satysfakcjonuj¹cej prze¿ywalnoœci pod-

czas podchowu larw brzany w œwietle wyników analizowa-

nych doœwiadczeñ nie wydaje siê trudne. Temperatura

wody w badanym zakresie oraz stosowane zagêszczenia

obsady nie wywieraj¹ istotnego wp³ywu na ten parametr.

Najwiêkszy na ni¹ wp³yw zdaje siê mieæ dieta, jednak nie

tyle jej typ, ile jakoœæ, gdy¿ zarówno zastosowanie niektó-

rych rodzajów pokarmu naturalnego, jak i pasz mo¿e nega-

tywnie wp³ywaæ na prze¿ywalnoœæ (tab. 1). W diecie opartej

na pokarmie naturalnym, najczêœciej wykorzystywane s¹

naupliusy solowca (Artemia sp.), których zastosowanie

sprawia, ¿e wyniki prze¿ywalnoœci s¹ najbardziej przewidy-

walne (98,1-99,7%). Jako inny rodzaj pokarmu ¿ywego

mo¿e s³u¿yæ Tubifex sp. (Krupka 1985) lub zooplankton sta-

wowy (Wolnicki i Górny 1993, Czerniawski i in. 2012), jed-

nak zastosowanie takiego pokarmu mo¿e prowadziæ do

obni¿enia koñcowej prze¿ywalnoœci, prawdopodobnie

wskutek jego zró¿nicowanej wielkoœci, jakoœci, kumulowa-

nia substancji toksycznych i przenoszenia patogenów.

Znakomit¹ prze¿ywalnoœæ (99%), uzyskiwano tak¿e

stosuj¹c niektóre pasze startowe: rosyjsk¹ paszê Ekvizo

(Wolnicki i Górny 1995a) oraz produkowane w oœrodku PAN

w Go³yszu doœwiadczalne pasze ASTA (Wolnicki i in. 2000,

Myszkowski i in. 2002), które nigdy nie zosta³y wprowa-

dzone do masowej produkcji. Jednak zastosowanie paszy

nieodpowiadaj¹cej wymaganiom pokarmowym larw ryb

karpiowatych mo¿e skutkowaæ obni¿on¹ ich prze¿ywalno-

œci¹. Sk³ad pasz komercyjnych pozostaje jednak tajemnic¹

producenta, w zwi¹zku z czym ich przydatnoœæ do ¿ywienia

ryb okreœlonego gatunku mo¿na zweryfikowaæ jedynie

doœwiadczalnie, porównuj¹c wyniki podchowu. Fiala i Spu-

rný (2001), karmi¹c larwy brzany paszami przeznaczonymi

dla ryb ³ososiowatych i morskich, osi¹gnêli nisk¹, jak na

brzanê prze¿ywalnoœæ zaledwie 73%.

Przy zastosowaniu diety kombinowanej zauwa¿ono

pozytywn¹ korelacjê pomiêdzy d³ugoœci¹ okresu karmienia

larw pokarmem naturalnym a koñcow¹ prze¿ywalnoœci¹.

Kujawa (2004), jako pokarm naturalny zastosowa³

naupliusy artemii, które po 4, 8 lub 12 dniach zastêpowa³

pasz¹ startow¹ Aller Krystal lub Aller Unistarter. Grupy

doœwiadczalne, w których larwy póŸniej przechodzi³y na

komercyjne startery z regu³y cechowa³a wy¿sza prze¿ywal-

noœæ. Œwiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e zastosowane pasze nie

zaspokaja³y wymagañ pokarmowych larw brzany.

Wœród larw ryb karpiowatych podchowywanych

w warunkach kontrolowanych uzyskanie bardzo wysokiej

prze¿ywalnoœci, wynosz¹cej ponad 90%, nie jest zjawi-

skiem bardzo rzadkim. Jest to mo¿liwe w ró¿nych warun-

kach termicznych i w wysokich zagêszczeniach obsady,

lecz wymaga karmienia ryb pokarmem ¿ywym. Tylko u larw

nielicznych gatunków ryb karpiowatych, np. brzany, certy

Vimba vimba (L.) (Wolnicki 1996a, Wolnicki 2005) i œwinki

Chondrostoma nasus (L.) (Wolnicki i Górny 1994, Wolnicki
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TABELA 1

Porównanie wzglêdnego tempa wzrostu (RGR) i prze¿ywalnoœci
larw brzany ¿ywionych pokarmem naturalnym, paszami startowy-
mi oraz diet¹ kombinowan¹ w warunkach kontrolowanych. Wyni-

ki dla poszczególnych typów pokarmu przedstawiono
w porz¹dku malej¹cym RGR

Typ po-
karmu

Dieta#
Tempera-
tura (�C)

Zagêszcze-
nie (osobn.

dm-3)

RGR (%
d-1 )

Prze¿y-
walnoœæ

(%)
�ród³o

Pokarm
naturalny

AN 27 40 17,3 99,7 1

AN 24 40 17,1 99,6 1

AN 30 40 16,9 99,5 1

AN 23 21 16,3 - 2

AN 25 30 16,0 98,1 3

AN 21 40 15,4 99,7 1

AN 25 40 14,8 99,0 4

AN 25 25 13,3 99,5 5

AC 25 30 13,0 96,6 3

AN 25 50 12,9 99,3 5

AN 25 40 12,6 99,4 5

AN 25 15 12,5 99,0 6

AN 25 75 12,4 98,7 5

ZO 26 30 12,1 98,0 7

ZO 28 30 11,8 98,0 7

ZO 24 30 11,3 98,0 7

ZO 22 30 10,5 97,0 7

AN 26 20 10,3 99,7 8

TB 17 30 8,9 97,0 9

ZO 21 2 6,8 88,0 10

Pasze ko-
mercyjne

AS 21 44 13,2 74,0 11

AS 23 21 10,6 - 2

AZ 25 15 10,2 97,0 6

FK 25 30 10,0 91,1 3

AS 25/18* 25 9,6 99,0 12

AS 25 15 9,3 99,0 6

AS 25 25 8,8 99,0 12

SM 26 20 8,7 77,9 8

AS 25 15 8,6 98,0 6

CS 25 15 8,1 89,0 6

EK 25 40 7,6 99,0 4

GM 21 2 7,5 84,0 10

S£ 26 20 7,4 73,8 8

KR 25 40 7,2 73,0 4

AS 25 25 5,2 99,0 12

Dieta kom-
binowana

AN/AS (14/7) 21 44 14,6 80,0 11

AN/AS (7/14) 21 44 13,9 73,0 11

AN/AS (12/4) 23 21 13,7 - 2

AN/AS (8/8) 23 21 12,8 82,9 2

AN/KR (12/9) 25 40 11,6 99,0 5

AN/AS (4/12) 23 21 11,6 76,7 3

AN/US (12/9) 25 40 11,5 99,2 4

AN/KR (8/13) 25 40 11,3 99,3 4

AN/US (8/13) 25 40 11,2 99,0 5

AN/KR (5/10) 25 40 11,1 99,0 5

AN/EK (5/10) 25 40 10,4 99,0 5

AN/KR (4/17) 25 40 10,4 98,6 5

AN/US (4/17) 25 40 9,5 97,7 5

AC/IS 26 20 6,0 97,6 8

*Dobowe manipulacje temperatur¹ podchowu – 25�C w ci¹gu dnia œwietlnego, 18�C
w nocy.
# AN – Naupliusy artemii, ZO – Zooplankton stawowy, AC – Zdekapsu³owane cysty arte-
mii, TB – Tubifex sp., AS – ASTA, AZ – AZ 200, FK – FK Starter, SM – Starter dla ryb mor-
skich, CS – Carp Starter, EK – Ekvizo, GM – Gemma Micro 300, S£ – Starter dla ryb ³oso-
siowatych, KR – Aller Krystal, US – Uni Starter, IS – Inny starter. W nawiasach podano
w dniach d³ugoœæ okresu karmienia poszczególnymi rodzajami pokarmu wchodz¹cego
w sk³ad diety mieszanej.
�ród³o: 1 – Kamiñski i in. (2013); 2 – Vorlièkova i in. (2006); 3 – Wolnicki (1997); 4- Wolnic-
ki i Górny (1995); 5 – Kujawa (2004); 6 – Wolnicki i in. (2000); 7 – Wolnicki i Górny (1993);
8- Fiala i Spurný (2001); 9 – Krupka (1985); 10 – Czerniawski i in. (2012); 11 – Policar
(2007); 12 – Myszkowski i in. (2002)



i Myszkowski 1998), jest to mo¿liwe bez stosowania

pokarmu naturalnego. W wypadku ¿ywienia paszami star-

towymi larw innych gatunków ryb karpiowatych, jak lin

Tinca tinca (L.), jaŸ Leuciscus idus (L.), kleñ Leuciscus

cephalus (L.), po 15-20 dniach podchowu nale¿y liczyæ siê

z prze¿ywalnoœci¹ 10-58% (Wolnicki i Górny 1995b, Shiri

Harzevili i in. 2004, Wolnicki 2005).

Tempo wzrostu

Larwy brzany uzyska³y najwy¿sze tempo wzrostu

(17,3% d-1) w doœwiadczeniu Kamiñskiego i in. (2013). Bar-

dzo wysokie tempo wzrostu, od 16,0 do 16,3% d-1, uzyskali

te¿ Wolnicki (1997) i Vorlièkova i in. (2006). Podchowywane

przez cytowanych autorów larwy osi¹gnê³y tak szybki

wzrost bêd¹c karmione naupliusami artemii w zakresie tem-

peratur od 23 do 30�C i w zagêszczeniach obsady od 21 do

45 osobn. dm-3 (tab. 1).

Tempo wzrostu larw brzany ¿ywionych paszami

komercyjnymi i diet¹ kombinowan¹ by³o ju¿ znacznie ni¿-

sze. Przy ¿ywieniu pasz¹ wartoœæ RGR wynosi³a maksy-

malnie 13,2% d-1, natomiast przy zastosowaniu diety kom-

binowanej 14,6% d-1 (Policar i in. 2007). Jednak wyniki

dotychczasowych doœwiadczeñ jednoznacznie wskazuj¹

na naupliusy artemii jako pokarm, którego zastosowanie

pozwala uzyskaæ najwy¿sze tempo wzrostu (tab. 1). Wyko-

rzystanie pozosta³ych rodzajów pokarmu naturalnego

(Tubifex sp., zooplankton stawowy) nie dawa³o ju¿ tak

dobrych rezultatów (Krupka 1985, Wolnicki i Górny 1993,

Czerniawski i in. 2012).

W wypadku doœwiadczeñ, w których stosowano

pokarm ¿ywy inny ni¿ naupliusy solowca nale¿y zauwa¿yæ,

¿e dwa z nich prowadzono w wodzie o doœæ niskiej tempe-

raturze. W doœwiadczeniu Krupki (1985) by³o to 17�C, nato-

miast u Czerniawskiego i in. (2012) 21�C. Dla porównania,

Wolnicki i Górny (1993), karmi¹c larwy brzany zooplankto-

nem w temperaturze 26�C, osi¹gnêli niemal dwukrotnie

wy¿sze tempo wzrostu (12,1% d-1) ni¿ to mia³o miejsce

u Czerniawskiego i in. (2012). Œwiadczy to

o ogromnym wp³ywie temperatury wody na

wzrost larw brzany. Wiêkszoœæ dotychczaso-

wych badañ przeprowadzono w temperaturze

25�C (Wolnicki i Górny 1995a, Wolnicki 1997,

Wolnicki i in. 2000, Kujawa 2004). Za opty-

malny dla wzrostu brzany w larwalnym okresie

¿ycia uznano zakres temperatur pomiêdzy

24�C a 28�C (Kujawa 2008). Bardziej precyzyj-

nie ustalili ten zakres Kamiñski i in. (2012),

wed³ug których wynosi on 26-27�C. Najszyb-

szy wzrost larw brzany odnotowano w tempe-

raturze 27�C (17,3% d-1; Kamiñski i in. 2013).

W przeciwieñstwie do diety i temperatury

wody, zagêszczenie obsady okaza³o siê czyn-

nikiem w znikomym stopniu oddzia³uj¹cym na

wzrost larw, gdy¿ w ca³ym badanym zakresie, wynosz¹cym

od 21 do 45 osobn. dm-3 stwierdzono bardzo wysokie war-

toœci RGR (16,0-17,3% d-1). Wydaje siê wiêc, ¿e w praktyce

z powodzeniem mo¿na stosowaæ maksymalne badane

dotychczas zagêszczenia.

Dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e tempo

wzrostu larw brzany mo¿e osi¹gaæ maksymalnie oko³o

17,3% d-1. Dla porównania, wartoœæ wspomnianego wska-

Ÿnika dla larw bolenia Aspius aspius (L.) wynios³a maksy-

malnie 27,7% d-1 (Wolnicki i Górny 1993) i jest to najwy¿sza

wartoœæ odnotowana wœród reofilnych ryb karpiowatych.

Nieco ni¿sze wartoœci maksymalnego tempa wzrostu mo¿e

osi¹gaæ w larwalnym okresie ¿ycia kleñ Leuciscus cephalus

(L.) (24,3% d-1; Wolnicki i Myszkowski 1999), jaŸ (22,4%

d-1; Wolnicki i Górny 1995b) oraz certa (21,4% d-1; Wolnicki

1996). Maksymalne tempo wzrostu zbli¿one do brzany,

stwierdzono u larwalnej œwinki (17,8% d-1; Wolnicki i Mysz-

kowski 1998). Na tle pozosta³ych reofilnych ryb karpiowa-

tych mo¿emy je wiêc okreœliæ jako doœæ niskie, co wynika

g³ównie ze znacznych rozmiarów osobniczych tego

gatunku w momencie rozpoczêcia od¿ywiania egzogen-

nego (9,5-16,3 mg; Myszkowski i in. 2002, Kujawa 2004).

Podchów ryb m³odocianych

Na temat podchowu m³odocianej brzany w warunkach

kontrolowanych do tej pory powsta³o zaledwie siedem

publikacji. Zebrane w nich wyniki z pewnoœci¹ nie wyczer-

puj¹ zagadnienia optymalnych warunków jej podchowu,

jednak pozwalaj¹ okreœliæ kilka istotnych z punktu widzenia

akwakultury cech tego gatunku.

Prze¿ywalnoœæ

Prze¿ywalnoœæ osi¹gana podczas podchowu m³odo-

cianych stadiów brzany jest bardzo wysoka i zawiera siê

w przedziale 99-100% (Labatzki i Fuhrmann 1992, Wolnicki

1997, 2005, Wolnicki i in. 2000, 2002, Kamiñski i in. 2010,

Kamler i in. 2012). Znakomit¹ prze¿ywalnoœæ osi¹gano
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karmi¹c ryby zarówno pasz¹ komercyjn¹ (Labatzki i Fuhr-

mann 1992, Wolnicki 1997, 2005, Wolnicki i in. 2000, 2002),

jak i mro¿onymi larwami ochotkowatych (Kamiñski i in.

2010, Kamler i in. 2012). Zastosowanie temperatury wody

w zakresie od 17 do 25�C oraz zagêszczenia obsady

wynosz¹cego od 3 do 11 osobn. dm-3 nie mia³o wyraŸnego

wp³ywu na koñcow¹ prze¿ywalnoœæ. Wyniki te nie s¹ zaska-

kuj¹ce, gdy¿ osi¹gniêcie bardzo wysokiej prze¿ywalnoœci

podczas podchowu m³odocianych stadiów ryb karpiowa-

tych w warunkach kontrolowanych jest raczej regu³¹ ni¿

wyj¹tkiem (Kamler i Wolnicki 2006).

Tempo wzrostu

Najwy¿sze tempo wzrostu 7,4% d-1 m³odociana brzana

osi¹gnê³a w doœwiadczeniu Wolnickiego (1997) z ¿ywie-

niem komercyjn¹ pasz¹ FK Starter w temperaturze 25�C

i zagêszczeniu 3 osobn. dm-3. M³odociana brzana, wed³ug

danych literaturowych, osi¹ga szybszy wzrost, gdy jest kar-

miona starterami, a nie pokarmem naturalnym (Kamiñski

i in. 2010). Ze wzglêdów ekonomicznych d¹¿y siê do tego,

aby podchów ryb by³ oparty na ¿ywieniu ich paszami

komercyjnymi (Wolnicki 2005). Jednak zastosowanie pasz

w podchowie ryb karpiowatych wi¹¿e siê z ryzykiem

wyst¹pienia deformacji cia³a, na które podatnoœæ jest cech¹

gatunkow¹ (Sikorska 2009). Brzana zaliczona zosta³a do

grupy ryb o bardzo niskiej podatnoœci na nieprawid³owoœci

pokroju cia³a wynikaj¹ce z ¿ywienia. Pomimo to d³ugo-

trwa³e karmienie m³odocianych osobników tego gatunku

pasz¹ niskiej jakoœci mo¿e prowadziæ do obni¿enia tempa

wzrostu i deformacji krêgos³upa (Wolnicki i in. 2000), a co za

tym idzie znacz¹co obni¿yæ ich wartoœæ biologiczn¹ i eko-

nomiczn¹.

Z pozosta³ych czynników podchowu, najwyraŸniej na

tempo wzrostu wp³ywa temperatura wody. Najszybszy

wzrost m³odocianej brzany notowany by³ w w¹skim zakre-

sie temperatur 24-25�C, a wartoœci RGR zawiera³y siê

w przedziale 7,2-7,4% d-1. Wed³ug dostêpnej literatury,

temperatura optymalna dla wzrostu m³odocianej brzany

wynosi oko³o 25-26�C (Wolnicki 1997), co jest wartoœci¹

blisk¹ okreœlonej dla larw (26-27�C).

Zagêszczenia obsad stosowane podczas podchowu

m³odocianej brzany s¹ niewielkie i wynosz¹ od 2 do 11

osobn. dm-3, i podobnie jak w przypadku larw nie stwier-

dzono wyraŸnego wp³ywu tego czynnika na tempo wzrostu

ryb.

Podsumowanie

Na podstawie przeanalizowanej literatury stwierdziæ

mo¿na, ¿e brzana na tle innych ryb karpiowatych jest gatun-

kiem ³atwym w podchowie. Podczas podchowu larw i sta-

diów m³odocianych w warunkach kontrolowanych, uzyska-

nie bardzo wysokiej prze¿ywalnoœci jest wrêcz regu³¹.

Wynik taki mo¿na osi¹gn¹æ w szerokim zakresie tempera-

tury oraz zagêszczenia obsady. Jedynym czynnikiem wyra-

Ÿnie wp³ywaj¹cym na koñcow¹ prze¿ywalnoœæ larw jest

dieta, a szczególnie jej jakoœæ, rozumiana jako dostoso-

wana do specyfiki gatunku. Uzyskanie zadowalaj¹cych

wyników jest mo¿liwe przy zastosowaniu dobrych jako-

œciowo pasz, lecz najlepsze i najbardziej przewidywalne

efekty podchowu larw mo¿na osi¹gn¹æ u¿ywaj¹c œwie¿o

wyklutych naupliusów solowca. Wykorzystanie tych ostat-

nich gwarantuje równie¿ najszybszy wzrost larw. W m³odo-

cianym okresie ¿ycia brzana osi¹ga najwy¿sze tempo wzro-

stu, gdy do jej ¿ywienia zastosujemy dobrze dobrane

pasze. Na uzyskanie wysokiego tempa wzrostu ryb

mo¿emy jednak liczyæ tylko wtedy, gdy podchowujemy je

w temperaturze bliskiej optymalnej dla wzrostu. Dla larw

brzany wynosi ona 26-27�C, a dla ryb m³odocianych

24-25�C.
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REVIEW OF REARING METHODS OF EARLY STAGES OF COMMON BARBEL, BARBUS BARBUS (L.), UNDER CONTROLLED

CONDITIONS

Jan WoŸniak, Rafa³ Kamiñski

ABSTRACT. The aim of this study was to analyze and summarize rearing conditions for larval and juvenile common barbel according

to recent research. Barbel larval and juvenile stages achieve very high survival rates (95-99%) irrespective of water temperature or

initial stock density. The only factor affecting survival rates during larval rearing is diet; specifically, this refers to quality and not to the

dry or wet type. The best and most predictable effects can be achieved when the larvae are fed with Artemia nauplii. This kind of food

is also the best for larval growth rates. The highest growth rate of barbel larvae was obtained at 26-27°C. The optimal temperature for

of juvenile growth is 25-26°C. The results presented here are evidence that barbel is a species which is very easy to rear under

controlled conditions.

Key words: barbel, larvae, juveniles, controlled conditions, rearing
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