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Pierwszy sztuczny rozród jesiotra ostronosego w Polsce
Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrhinchus Mitchill) to

od³awianych podczas wêdrówek tar³owych w tej rzece

najwiêkszy przedstawiciel naszej ichtiofauny, osi¹gaj¹cy
masê cia³a do 300 kg i d³ugoœæ ponad 3 m (Kolman i in.

(Szczepkowski i in. 2008), a pozyskany materia³ transporto-

2008). Gatunek ten zasiedla³ wody Europy, tworz¹c popula-

wano do Europy. Zosta³ on wykorzystany do eksperymentalnych podchowów i pilota¿owych zarybieñ. Na bazie tego

cje odbywaj¹ce tar³o w wielu rzekach uchodz¹cych do

materia³u rozpoczêto tworzenie stada matecznego, które

Morza Ba³tyckiego, m.in. w DŸwinie, Niemnie, Wiœle

w przysz³oœci mia³o pos³u¿yæ do kontrolowanego rozrodu.

i Odrze. Od wielu dziesiêcioleci by³ uwa¿any w Europie za

Jednym z miejsc, gdzie utrzymywane s¹ jesiotry ostro-

gatunek wymar³y, a jego ostatnie osobniki od³awiano

nose, jest Zak³ad Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczar-

w latach 90. XX wieku, m.in. u wybrze¿y Estonii w okolicy

kach. Pierwsze osobniki tego gatunku trafi³y do nas w 2004

wyspy Saaremy.

roku w postaci ikry. W nastêpnych latach sprowadzano

Populacje jesiotra ostronosego zachowa³y siê nato-

kolejne partie ikry i larw, które by³y przez ca³y czas podcho-

miast w Ameryce Pó³nocnej, na wschodnim wybrze¿u Sta-

wywane w basenach systemów recyrkulacyjnych. Podczas

nów Zjednoczonych i Kanady. Badania genetyczne prze-

wszystkich tych prac okaza³o siê, ¿e jesiotr ostronosy jest

prowadzone przez Ludwiga i in. (2002) wykaza³y, ¿e popu-

niezwykle

lacja odbywaj¹ca rozród w rzece Œw. Jana (Nowy Brunsz-

rzaj¹cym problemów na ka¿dym etapie rozwoju (Kolman

wik, Kanada) zamieszkiwa³a tak¿e w zlewni Morza Ba³tyc-

i in. 2012).

wymagaj¹cym

obiektem

badañ,

przyspa-

kiego. W zwi¹zku z tym w szeregu pañstw, m.in. w Niemczech, Polsce, Litwie i £otwie rozpoczêto prace nad odtworzeniem tego gatunku w³aœnie w oparciu o populacjê z rzeki
Œwiêtego Jana. W Polsce ich prekursorem by³ prof. Ryszard
Kolman z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
(Kolman i Szczepkowski 2005). W ramach podjêtych
dzia³añ przeprowadzano m. in. sztuczny rozród ryb

Fot. 1. Jesiotry ostronose w basenach w okresie dojrzewania
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Fot. 2. Pobieranie mlecza jesiotra ostronosego.
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Fot. 3. Pozyskiwanie ikry.

Fot. 4. Odklejanie ikry w roztworze taniny.

W 2013 roku po raz pierwszy dojrza³y samce jesiotra

st¹piono do jej pobierania. Ze wzglêdu na znaczne rozmiary

ostronosego, od których pobrano nasienie, poddane

samicy zadanie to by³o doœæ trudne, ale ostatecznie zakoñ-

nastêpnie kriokonserwacji (Kolman i in. 2013). Podczas

czy³o siê sukcesem: pozyskano oko³o 4 kg ikry. Nale¿y tu

kolejnych

corocznie

podkreœliæ, ¿e samice jesiotra ostronosego oddaj¹ relatyw-

wiosn¹ lub jesieni¹, nie stwierdzono jednak obecnoœci doj-

nie ma³o ikry w porównaniu z innymi rybami jesiotrowatymi,

rza³ych samic. Dopiero wiosn¹ 2020 roku u jednej z samic

podczas po³owów tarlaków z rzeki Œw. Jana masa pozyska-

w wieku 14 lat i masie cia³a 46,3 kg stwierdzono wystêpo-

nej ikry stanowi³a 5-8% masy cia³a (Szczepkowski i in.

wanie dojrza³ych oocytów. Jednoczeœnie wytypowano

2008). Ikrê zap³odniono mleczem od trzech samców i pod-

cztery samce wykazuj¹ce oznaki dojrza³oœci w wieku 13-15

dano procedurze odklejania. Inkubacjê jaj przeprowadzono

lat o masie cia³a od 26,5 do 41 kg.

w aparatach Mc Donalda i po 4 dobach uzyskano wylêg.

przegl¹dów,

przeprowadzanych

Tarlaki przeniesiono do systemu tar³owego, w którym
zastosowano procedurê stymulacji fototermicznej i hormonalnej, wypracowan¹ podczas rozrodu innych gatunków
jesiotrowatych (Szczepkowski 2018). Ze wzglêdu na wy¿sze temperatury wody podczas rozrodu naturalnego jesiotra ostronosego, w ostatniej fazie dojrzewania ryb utrzymywano temperaturê 20,5oC.
Po 8 godzinach od iniekcji od wszystkich osobników
pozyskano nasienie. Znaczna jego czêœæ by³a wydalana
przez ryby do wody, w zwi¹zku z czym w ca³ym systemie
recyrkulacyjnym nast¹pi³o bardzo silne jej zmêtnienie.
Uniemo¿liwi³o to wzrokow¹ obserwacjê obecnoœci ziaren
ikry w basenie z samic¹, co jest zazwyczaj wskazówk¹ rozpoczêcia owulacji. Do sprawdzania wykorzystano zatem
kasarek z drobnym oczkiem, którym w odstêpach co dwie
godziny zbierano osady z dna. Po wykryciu ikry przy-
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Fot. 5. Inkubacja ikry jesiotra ostronosego.
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W Europie (Niemcy) sztuczny rozród jesiotra ostronosego jest przeprowadzany od kilku lat, przy czym dotyczy to
w wiêkszoœci ryb sprowadzonych z Kanady jako wyroœniête
osobniki o ró¿nych rozmiarach. Przeprowadzony przez nas
sztuczny rozród jest pierwszym tego typu przypadkiem
w Polsce i unikatowym tak¿e z tego powodu, ¿e dotyczy³
osobników (zarówno samicy, jak i samców) ca³kowicie
wychowanych od stadium ikry w warunkach kontrolowanych w systemie recyrkulacyjnym. Pokazuje to ogromne
mo¿liwoœci tych rozwi¹zañ w zachowaniu i odtwarzaniu
populacji ryb.
D³ugi okres oczekiwania na osi¹gniêcie dojrza³oœci ryb
zakoñczy³ siê, a wraz z wykluciem larw cykl hodowlany
zosta³ zamkniêty. Jest to jednoczeœnie zwieñczenie dotychczasowych, kilkunastoletnich prac z gatunkiem prowadzonych w Zak³adzie Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS w Pieczarkach.
Mamy nadziejê, ¿e dalsze prace pozwol¹ na przywró-
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cenie jesiotra ostronosego do naszych rzek i w przysz³oœci
bêdzie mo¿liwy równie¿ rozród naturalny tych piêknych ryb.
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Efekt stosowania ró¿nych procedur ¿ywienia larw
jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus)
w warunkach kontrolowanych*
mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na wzrost i prze¿ywalnoœæ tego

Wstêp

wymagaj¹cego gatunku. Wed³ug badañ Gisbert i Williot

Intensywne po³owy oraz silny wp³yw antropogeniczny

(1997) zarówno zbyt wczesne wprowadzanie pokarmu, jak

na œrodowisko naturalne doprowadzi³y do gwa³townego

i zbyt póŸne nie przynosz¹ wymiernych korzyœci w postaci

spadku liczebnoœci dziko ¿yj¹cych populacji ryb, a w niektórych przypadkach do ich niemal ca³kowitego wyginiêcia, np.
jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) (Kolman i in.
2011). Prowadzone do chwili obecnej prace zwi¹zane
z restytucj¹ tego gatunku w Polsce wci¹¿ pozostawiaj¹ kilka
niewiadomych, zw³aszcza dotycz¹cych podchowu stadiów
larwalnych. U jesiotra ostronosego szczególne problemy
wystêpuj¹ w pocz¹tkowym okresie ¿ywienia, czêsto prowadz¹c do masowych strat (Mohler 2003, Szczepkowski

zwiêkszonych przyrostów larw. Przegl¹d dostêpnej literatury na temat behawioru larw oraz rozwoju uk³adu pokarmowego ryb jesiotrowatych pozwala w przybli¿eniu okreœliæ
odpowiedni moment podania pokarmu egzogennego
(Gawlicka i in. 1995, ¯ó³towska i in. 1999, Gisbert i Ruban
2003, Kamali i in. 2006, Sanz i in. 2011). Opiera siê on na
obserwacji behawioru larw, miêdzy innymi sposobu p³ywania i gromadzenia siê, resorpcji woreczka ¿ó³tkowego czy

i in. 2007, Kolman i in. 2011). Wœród potencjalnych przyczyn

momentu wydalania korka melaninowego (Gisbert i in.

tego zjawiska wymienia siê nieodpowiednie procedury

1999, 2000, Szczepkowski i in. 2000).

¿ywienia larw. Optymalizacja technik podchowu, w tym pra-

Celem przeprowadzonych badañ by³o okreœlenie

wid³owe okreœlenie momentu wprowadzania pokarmu

wp³ywu momentu podania pierwszego pokarmu ¿ywego

* Artyku³ opracowano na podstawie publikacji: Iwona Piotrowska, Bo¿ena Szczepkowska, Miros³aw Szczepkowski, Micha³ Koz³owski 2018 – Efekt stosowania ró¿nych
procedur ¿ywienia larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) w warunkach kontrolowanych – W: Wylêgarnictwo i podchowy ryb oraz raków (red. Z. Zakêœ, K.
Demska-Zakêœ), Wyd. IRS, s. 169-180.
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