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Wp³yw warunków przetrzymywania larw jesiotra

ostronosego na ich wzrost i prze¿ywalnoœæ

Wstêp

Program restytucji jesiotra ba³tyckiego (Acipenser

oxyrinchus oxyrinchus Mitchill 1815) w Polsce ma na celu

miêdzy innymi opracowanie skutecznych metod produkcji

materia³u zarybieniowego dobrze adaptuj¹cego siê do

warunków naturalnych (Kolman i in. 2008). Dlatego te¿

zosta³y podjête badania nad inkubacj¹ ikry w warunkach

naturalnych oraz porównawczo w basenach z substratem

¿wirowym (Duda i in. 2009).

Stosowane dotychczas biotechnologie produkcji

wylêgu ¿eruj¹cego ryb jesiotrowatych przewidywa³y inku-

bacjê ikry w ró¿nego typu aparatach inkubacyjnych,

a nastêpnie przetrzymywanie larw do zakoñczenia resorp-

cji woreczka ¿ó³tkowego w basenach z czystym, g³adkim

dnem. Nie uwzglêdnia³y wiêc one faktu, ¿e jesiotrowate s¹

rybami litofilnymi, sk³adaj¹cymi ikrê na ¿wirowym dnie

rzek. Wi¹¿e siê to z odpowiednim przystosowaniem ikry

(kleistoœæ), jak i okreœlonym zachowaniem siê larw bezpo-

œrednio po wylêgniêciu. O ile kleistoœæ ikry utrudniaj¹c¹

inkubacjê w warunkach sztucznych stosunkowo ³atwo

usun¹æ, szczególnie metod¹ k¹pieli w roztworze taniny

(Kolman i Szczepkowski 2005), to zachowanie larw w okre-

sie poprzedzaj¹cym rozpoczêcie aktywnego ¿erowania,

jak wykaza³y wstêpne obserwacje, mo¿e negatywnie

wp³ywaæ na kondycjê wylêgu i efekty dalszego podchowu

(Duda i in. 2009).

Celem badañ, których wyniki prezentowane s¹

w niniejszej pracy by³o okreœlenie wp³ywu warunków prze-

trzymywania na prze¿ywalnoœæ i wielkoœci larw jesiotra

ostronosego.

Materia³y i metody

Obserwowano prze¿ywalnoœæ i wzrost larw jesiotra

ostronosego od stadium ikry zap³odnionej do koñca

resorpcji pêcherzyka ¿ó³tkowego, tzn. przez okres 18 dni.

Do badañ wykorzystano zap³odnion¹ ikrê jesiotra

ostronosego. Zap³odnienie mia³o miejsce w wylêgarni nad

brzegiem rzeki St. John w Kanadzie. Zaoczkowan¹ ikrê

przetransportowano do Polski drog¹ powietrzn¹. W trze-

cim dniu po zap³odnieniu rozpoczêto inkubacjê ikry

w basenach modelowego obiegu recyrkulacyjnego.

Badania modelowe przeprowadzono w basenach

o wymiarach 100 x 60 x 30 cm, z dwoma punktami dop³ywu

wody wymuszaj¹cymi jej cyrkulacjê. Baseny zosta³y

podzielone œciankami wykonanymi ze spienionego PCV

i siatki o oczku 0,2 mm na przegrody o wymiarach 30 x 30

cm. Wielkoœæ przep³ywu wody przez pojedyncz¹ prze-

grodê wynosi³a 1400 l h-1. Na dnie basenów równomiernie

roz³o¿ono pod³o¿e mineralne. Zastosowano dwie frakcje

substratu, tj. kamienie o œrednicy 75-120 mm oraz ¿wir

o œrednicy 5-20 mm rozmieszczone odpowiednio na

dwóch czêœciach basenów (fot. 1). Na przygotowanym

substracie umieszczono po 300 ziaren ikry.

W wariancie kontrolnym ikrê inkubowano na ramkach

inkubacyjnych o wymiarach 30 x 30 cm p³ywaj¹cych po

powierzchni wody basenów bez substratu, w których

nastêpnie podchowywano wylêg. Wielkoœæ oczek siatki,

stanowi¹cych dno ramek – 1,7 mm dobrano tak, aby umo-

¿liwiæ swobodne przedostawanie wykluwaj¹cych siê larw

do basenu.

Doœwiadczenie wykonano w trzech powtórzeniach,

jednak na skutek awarii jednego obiegu recyrkulacyjnego

wykluczono tê seriê wyników jako uzyskan¹ w znacznie

odmiennych warunkach.

Podczas doœwiadczenia prowadzono codzienne

pomiary temperatury wody, która wynosi³a 16 ± 0,5�C
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Fot. 1. Basen z substratem.



w okresie inkubacji ikry i 18 ± 0,5�C w fazie resorpcji

woreczka ¿ó³tkowego. Zawartoœæ tlenu nie spada³a

poni¿ej 7 mg l-1, co stanowi oko³o 70 i 74% nasycenia

w danych temperaturach. Utrzymanie ni¿szej od otoczenia

temperatury umo¿liwia³ sta³y dop³yw wody wodoci¹gowej,

filtrowanej przez filtr mechaniczny i wêglowy.

Pomiary d³ugoœci larw wykonano dwukrotnie, tu¿ po

wykluciu oraz na zakoñczenie eksperymentu, za pomoc¹

lupy Nikon SMZ800 i programu pomiarowego NIS – Ele-

ments BR2,30. Ka¿dorazowo liczebnoœæ prób wynosi³a 30

osobników. Za koniec eksperymentu uznano moment roz-

poczêcia od¿ywiania egzogennego, co zbiega siê w czasie

z zanikiem fototaksji ujemnej i pocz¹tkiem wyrzucania

koreczków melaninowych. Ze wzglêdu na utrudniony

dostêp do larw znajduj¹cych siê w basenie z substratem,

pierwsze pomiary d³ugoœci wykonano wy³¹cznie na gru-

pach kontrolnych. Za³o¿ono – z uwagi na identyczn¹ tem-

peraturê w obu wariantach – i¿ w momencie wyklucia œred-

nia d³ugoœæ larw jest taka sama zarówno w grupie kontrol-

nej, jak i doœwiadczalnej. Prze¿ywalnoœæ wylêgu na sub-

stracie okreœlono w ostatnim dniu trwania eksperymentu,

po usuniêciu substratu.

Ró¿nice w œredniej d³ugoœci ryb nale¿¹cych do

poszczególnych wariantów okreœlono za pomoc¹ testu

jednorodnoœci wariancji Levene’a na poziomie ufnoœci

0,95.

Wyniki i dyskusja

Prze¿ywalnoœæ od stadium ikry zap³odnionej na etapie

organogenezy ( 26-27 stadium wg Detlafa i in. 1981) do

stadium larwy po resorpcji pêcherzyka ¿ó³tkowego (45 sta-

dium wg Detlafa i in. 1981) by³a najwiêksza w próbie kon-

trolnej i wynosi³a 77 ± 14,6%, dla wariantu z substratem

kamiennym – 57,7 ± 10,4%, a wariantu z substratem ¿wiro-

wym – 39,51± 2,7%.

Œrednia d³ugoœæ larw pierwszego dnia po wylêgu

w grupie kontrolnej wynosi³a 8,939 ± 0,409 mm. Test jed-

norodnoœci wariancji Levene’a wykaza³ istotne statystycz-

nie ró¿nice w œredniej d³ugoœci larw dwunastego dnia po

wylêgu. Najwiêksz¹ œredni¹ d³ugoœæ wynosz¹c¹ 16,024

± 0,443 mm osi¹gnê³y larwy inkubowane i podchowywane

na substracie kamiennym. Œrednia d³ugoœæ larw inkubo-

wanych i podchowywanych na substracie ¿wirowym

wynosi³a 15,500 ± 0,502 mm, a w próbie kontrolnej 15,044

± 0,506 mm (rys. 1).

Uzyskane wyniki pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ inkubacja na

substracie, szczególnie na du¿ych frakcjach, istotnie

wp³ywa na wzrost wylêgu. Ró¿nice powsta³e pomiêdzy

poszczególnymi wariantami potwierdzaj¹ wczeœniejsze

obserwacje (Duda i in. 2009). WyraŸniejsze ró¿nice we

wzroœcie, w porównaniu z wynikami poprzedniego

doœwiadczenia mog³y byæ spowodowane zwiêkszonym

przep³ywem wody. W basenach kontrolnych larwy

ponosi³y wiêksze straty energetyczne powodowane

ci¹g³ym ruchem w poszukiwaniu miejsc ukrycia siê. Przy-

puszczalnie tworzenie tzw. rojów przez wiêkszoœæ gatun-

ków ryb jesiotrowatych, w tym równie¿ i przez wylêg jesio-

tra ostronosego, w trakcie przetrzymywania w basenach

z czystym dnem to usi³owania ukrycia siê (Khodorevskaya

1983, Kolman i in. 2006). Zwiêkszony przep³yw wody nie

wp³yn¹³ natomiast na zwiêkszenie prze¿ywalnoœci w prze-

grodach z pod³o¿em mineralnym.

Gessner i wspó³pracownicy (2009) prowadz¹c

podobne doœwiadczenia w celu okreœlenia preferencji sie-

dliskowych wylêgu dla substratu kamienistego (� – 15-25

mm) i piaszczystego (� – 1,6-3,1 mm) oraz ich wp³ywu na

rozwój larw jesiotra ostronosego, wykazali najwiêksze

przyrosty d³ugoœci larw w wariantach podchowu niewyko-

rzystuj¹cych substratu. Jednak¿e po siedmiu dniach od

wyklucia najwiêksz¹ mas¹ charakteryzowa³a siê grupa

podchowywana z wykorzystaniem substratu ¿wirowego.

Po 12 dniach zarówno œrednia d³ugoœæ, jak i masa by³y naj-

wiêksze dla grupy podchowywanej bez substratu. Ró¿nice

w warunkach obu doœwiadczeñ nie pozwalaj¹ jednak na

bezpoœrednie porównywanie. Miêdzy innymi doœwiadcze-

nie to przeprowadzono na znacznie mniejszym przep³ywie

wody, co mo¿e nie ukazywaæ ró¿nic w gospodarce energe-

tycznej wylêgu w poszczególnych wariantach i byæ przy-

czyn¹ odmiennych tendencji wzrostu larw.

W warunkach naturalnych tarliska jesiotra ostrono-

sego cechuj¹ siê prêdkoœci¹ przep³ywu wody dochodz¹c¹

do 2 m s-1 (Arndt i in. 2006), co sugeruje stosowanie du¿ych

przep³ywów w doœwiadczeniach symuluj¹cych warunki

naturalne. St¹d zastosowano przep³ywy znacznie przewy-

¿szaj¹ce normalnie wykorzystywane do podchowu larw

jesiotrów.
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Rys. 1. Œrednia d³ugoœæ larw inkubowanych i podchowywanych
na poszczególnych substratach.



Wp³yw inkubacji ikry w warunkach naturalnych jest

lepiej poznany u ryb ³ososiowatych. Wyniki œwiadcz¹

o korzystnym wp³ywie substratu na wzrost larw ³ososia

atlantyckiego Salmo salar, gdzie w podchowie na substra-

cie uzyskano mniejsz¹ prze¿ywalnoœæ ni¿ w próbie kontrol-

nej, ale uzyskany wylêg wykazywa³ znacznie mniej defor-

macji oraz wiêksz¹ œredni¹ d³ugoœæ i masê (Bamberger

2009). Podobnie jak w przypadku jesiotra ostronosego, po

resorpcji woreczka ¿ó³tkowego, wylêg ³ososia przeby-

waj¹cy na substracie osi¹ga³ wy¿sz¹ masê i d³ugoœæ ni¿

ryby znajduj¹ce siê w aparatach wylêgarniczych.

W przeprowadzonych eksperymentach czynnikiem

limituj¹cym jest wysoka œmiertelnoœæ. Kontynuuj¹c bada-

nia nad inkubacj¹ w warunkach imituj¹cych naturalne

nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia prze¿ywalnoœci.

Uzyskane wyniki wstêpnego podchowu maj¹ równie¿

istotne znaczenie praktyczne nie tylko w aspekcie dosko-

nalenia biotechnologii chowu najm³odszych stadiów roz-

wojowych, lecz równie¿ dla prac restytucyjnych jesiotra

ba³tyckiego. Pomog¹ one w prawid³owym wyborze

przysz³ych miejsc tar³owych jesiotra, które w pocz¹tko-

wym okresie bêd¹ wykorzystywane do zarybieñ ikr¹

zap³odnion¹ oraz wylêgiem.
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INFLUENCE OF REARING CONDITIONS ON THE GROWTH AND SURVIVAL OF LARVAL ATLANTIC STURGEON,

ACIPENSER OXYRHYNCHUS OXYRHYNCHUS MITCHILL

Grzegorz Wiszniewski, Arkadiusz Duda, Ryszard Kolman

ABSTRACT. The survival and growth rate of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill, eggs and fry were tested

in recirculation systems on rocky and gravel substrates. The observations were carried out until the beginning of exogenous feeding.

In comparison to standard methods of egg incubation and fry rearing, survival was lower and growth rates were higher. At the end of

the experiment, the average body length of larvae was higher in both substrate groups and lower in the control group.

Keywords: Atlantic sturgeon, growth rate, survival, larval sturgeon
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