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Nowe dane na temat rozprzestrzenienia inwazyjnego

nicienia Anguillicoloides crassus (Anguillicolidae)

u wêgorzy na terenie Polski

Wstêp

Nicienie z rodziny Anguillicolidae paso¿ytuj¹ w sta-

dium doros³ym w pêcherzu p³awnym wêgorzy i reprezento-

wane s¹ przez Anguillicola i Anguillicoloides. Do rodzaju

Anguillicola nale¿y gatunek A. globiceps Yamaguti wystê-

puj¹cy u wêgorza japoñskiego w Azji Wschodniej (Japonia,

Chiny). W sk³ad drugiego rodzaju wchodz¹ cztery gatunki,

dawniej zaliczane do rodzaju Anguillicola. Pierwszym jest

A. australiensis (Johnston et Mawson) u Anguilla reinhardtii

Steindachner w po³udniowej i wschodniej Australii i praw-

dopodobnie u wêgorza nowozelandzkiego w Nowej Zelan-

dii; kolejnym jest A. novaezelandiae Moravec et Tara-

schewski u wêgorza australijskiego w Nowej Zelandii

i Australi oraz wêgorza europejskiego w Europie (W³ochy),

nastêpny nicieñ to A. papernai Moravec et Taraschewski

wystêpuj¹cy u A. mossambica (Peters) w po³udniowej

Afryce, eksperytmentalnie tak¿e u wêgorza europejskiego.

Najpospolitszym i najbardziej rozprzestrzenionym przed-

stawicielem rodzaju Anguillicoloides jest A. crassus

(Kuwahara, Niimi et Itagaki) (Moravec 2006).

A. crassus pocz¹tkowo wystêpowa³ tylko u wêgorza

japoñskiego w Azji Wschodniej. Jednak w 1982 roku odno-

towano go w Europie (Niemczech) u wêgorza europej-

skiego (Neumann 1985). �ród³o i sposób zawleczenia

paso¿yta do Europy do koñca nie jest znany. Najprawdo-

podobniej zosta³ tu zawleczony z reeksportowanym wêgo-

rzem europejskim z Japonii lub innych krajów Azji Wschod-

niej (Chiny lub Tajwan) (Scholz 1999). A. crassus w Europie

okaza³ siê typowym gatunkiem inwazyjnym, który w bardzo

krótkim czasie zaatakowa³ hodowlane i naturalne popula-

cje wêgorzy europejskich. Obecnie notuje siê go tak¿e

w pó³nocnej Afryce – w Egipcie, Maroku i Tunezji. Poza tym

zawleczony zosta³ te¿ do Ameryki Pó³nocnej, gdzie opa-

nowa³ wêgorza amerykañskiego (Moravec 2006). Ostatnio

notowany by³ te¿ u A. bicolor McClelland, A. marmorata

Quoy & Gaimard i A. mossambica na wyspie Reunion na

Oceanie Indyjskim (Sasal et al. 2008).

W cyklu ¿yciowym tego nicienia wystêpuj¹ ¿ywiciele

poœredni – przede wszystkim wid³onogi (Charleroy i in.

1990, Moravec 2006) oraz tzw. ¿ywiciele parateniczni -

g³ównie drobne ryby (Moravec 2006). Wêgorz (¿ywiciel

ostateczny) ulega zara¿eniu poluj¹c na bezkrêgowce

i drobne ryby, w których ¿yj¹ inwazyjne larwy III stadium

(rys. 1).

Obecna praca uzupe³nia dane dotycz¹ce rozprze-

strzenienia i biologii A. crassus u wêgorza na terenie

Polski.

Materia³ i metody

W badaniach uwzglêdniono 28 pêcherzy p³awnych

wêgorzy od³owionych w latach 2006-2008 z Jeziora ¯arno-

wieckiego (54°46.0’N/18°03.5’E), 23 pêcherze p³awne

z 2005-2007 z Jeziora Ostrzyckiego (54°15.2’N-

/18°06.0’E), 15 pêcherzy z 2006-2008 z jezior Raduñ-

skiego Dolnego (54°17.3’N/18°02.7’E), Raduñskiego Gór-

nego (54°13.9’N/17°58.2’E) oraz 7 pêcherzy z 2007 z Wis³y

(odcinek miêdzy ujœciem rzeki 54°21.3’N/18°57.0’E a miej-

scowoœci¹ Tczew 54°06.0’N/18°43.0’E). Zbadano tak¿e
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Rys. 1. Cykl ¿yciowy Anguillicoloides crassus.



dwa martwe wêgorze (433 i 445 mm) znalezione na brzegu

Jeziora ¯arnowieckiego w roku 2007.

Ryby poddano standardowym sekcjom parazytolo-

gicznym. Rozciête pêcherze p³awne badano pod mikrosko-

pem stereoskopowym, ponadto œcianki pêcherzy p³awnych

(z wyj¹tkiem próby z Jeziora ¯arnowieckiego) oraz œciany

przewodów pokarmowych przegl¹dano w œwietle prze-

chodz¹cym. Nie liczono jaj oraz larw II stadium, tylko stwier-

dzano ich obecnoœæ.

Zebrane nicienie utrwalano i zakonserwowano w 70%

etanolu. Larwê III stadium przeœwietlono w laktofenolu

i wykonano preparat zatapiaj¹c j¹ w glicero¿elatynie (Rol-

biecki 2002).

Wyniki

We wszystkich jeziorach i Wiœle stwierdzono nicienie A.

crassus. Dominowa³y doros³e nicienie nad larwami IV sta-

dium (tab. 1). W 8 pêcherzach z Jeziora ¯arnowieckego, 6

z Ostrzyckiego oraz 2 z jezior Raduñskiego Dolnego i Gór-

nego stwierdzano jaja z widocznymi wewn¹trz larwami II

stadium oraz wyklutymi larwami II stadium. Doros³e nicienie

(fot. 1), jaja i larwy II stadium stwierdzano w œwietle pêche-

rzy p³awnych, z kolei larwy IV stadium (fot. 2) w œciankach

pêcherzy.

Oba martwe wêgorze by³y zara¿one; odnotowano

u nich tylko doros³e nicienie (odpowiednio 1�, 2�� i 4��,

2��). Ponadto w œcianie jelita wêgorza (445 mm d³ugoœci)

znaleziono jedn¹ ¿yw¹ larwê III stadium A. crassus. Oprócz

nicieni, na skrzelach tej ryby stwierdzono wid³onogi Ergasi-

lus sieboldi (3 osobniki z wykszta³conymi workami jajo-

wymi). U wêgorzy nie obserwowano widocznych zmian

histopatologicznych.

Opis znalezionej larwy III stadium A. crassus (rys. 2):

przedni odcinek cia³a sto¿kowaty zakoñczony charaktery-

styczn¹ stwardnia³¹ ornamentacj¹, z³o¿on¹ z dwóch czêœci

w kszta³cie odwróconej litery „V” lub „U” po³¹czonych bocz-

nie. D³ugoœæ cia³a 2,42 mm, maksymalna szerokoœæ cia³a

0,102 mm; d³ugoœæ gardzieli 0,277 mm, minimalna i maksy-

malna szerokoœæ gardzieli 0,019 mm i 0,031mm, gardziel

stopniowo rozszerza siê w kierunku jelita; pierœcieñ ner-

wowy le¿y w odleg³oœci 0,118 mm od przedniego koñca

cia³a; otwór wydalniczy le¿y w odleg³oœci 0,175 mm od

przedniego koñca cia³a; d³ugoœæ ogona 0,11 mm.

Dyskusja

Anguillicoloides crassus jest obecnie najgroŸniejszym

nicieniem paso¿ytuj¹cym u wêgorzy europejskich. Okaza³

siê on groŸniejszy dla wêgorza europejskiego ni¿ dla japo-

ñskiego (¿ywiciel typowy). W Japonii nicieñ ten wystêpuje

maksymalnie u 40% wêgorzy. Chocia¿ ¿yje w pêcherzu

p³awnym i od¿ywia siê krwi¹ nie wyrz¹dza istotnych szkód
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Fot. 1. Anguillicoloides crassus w pêcherzu p³awnym wêgorza (a),
stadia doros³e Anguillicoloides crassus (b).

TABELA 1

Wystêpowanie Anguillicoloides crassus, z uwzglêdnieniem sta-
diów rozwojowych, u wêgorzy z poszczególnych jezior

Liczba za-
ra¿onych
pêcherzy
p³awnych

Liczba paso¿y-
tów

Eksten-
sywnoœæ

[%]

Œrednia in-
tensyw-

noœæ

Zakres in-
tensywno-

œci

Jezioro ¯arnowieckie
14

54 (34��,
20��)

50,0 3,8 1-12

Jezioro Ostrzyckie
15

83 (49��,
30��, 4L4)

65,2 5,5 1-20

Jeziora Raduñskie Dol-
ne i Górne

6
18 (8 ��,

10��)
40,0 3,0 2-3

Wis³a (ujœcie – Tczew)
2

10 (5�, 4��,
1L4)

28,6 5,0 4-6

� samica, � samiec, L4: larwa czwartego stadium, ekstensywnoœæ

- odsetek zara¿onych ¿ywicieli, œrednia intensywnoœæ - œrednia

liczba paso¿ytów przypadaj¹ca na jednego zara¿onego ¿ywiciela,

zakres intensywnoœci - najmniejsza i najwiêksza liczba paso¿ytów

w badanej infrapopulacji

Fot. 2. Larwa IV stadium Anguillicoloides crassus w œcianie pêche-
rza wêgorza.



¿ywicielowi. Najprawdopodobniej wêgorz japoñski w toku

ewolucji uodporni³ siê na szkodliwe dzia³anie paso¿yta

(Egusa 1979). Z kolei u wêgorza europejskiego ekstensyw-

noœæ zara¿enia siêga nawet 100% przy intensywnoœci

dochodz¹cej do kilkudziesiêciu doros³ych nicieni w jednej

rybie, co nie mo¿e pozostawaæ bez wp³ywu na kondycjê

ryby. ¯eruj¹ce nicienie uszkadzaj¹ pêcherz p³awny wêgo-

rzy (m.in. Molnar i in. 1993, Würtz i Taraschewski 2000),

wywo³uj¹c groŸn¹ chorobê okreœlan¹ jako anguillikoloza.

Niebezpieczne s¹ te¿ (g³ównie dla ma³ych wêgorzy)

migruj¹ce w kierunku pêcherza p³awnego larwy, które

uszkadzaj¹ inne narz¹dy wewnêtrzne. Wêgorze z anguilli-

koloz¹ stanowi¹ ³atwiejszy ³up dla wiêkszych drapie¿ników

(Barse i Secor 1999). W wypadku niesprzyjaj¹cych – dodat-

kowych stresorów (np. zaka¿enia bakteryjne, zmniejszenie

koncentracji tlenu w wodzie, du¿e zgêszczenie ryb, trans-

port) mo¿e dochodziæ nawet do œniêæ wêgorzy (Molnar i in.

1991). Uwa¿a siê, ¿e zara¿one wêgorze mog¹ wykazywaæ

ograniczone mo¿liwoœci migracyjne do zachodniego Atlan-

tyku w celu odbycia tar³a.

A. crassus odnotowano w Polsce po raz pierwszy

u dziko ¿yj¹cych wêgorzy w roku 1988 roku (Robiecki i in.

1996) oraz w 1988/1989 (W³asow 1991). W tym samym

roku stwierdzono je tak¿e u wêgorzy importowanych ze

Szwecji i Niemiec (W³asow i in. 1991). Ponadto Szwedzi

(Hellstrom i in. 1988) donosili, ¿e u zakupionych w 1987 roku

z Polski wêgorzy (przeznaczonych na eksport do Niemiec)

notowali nicienie z rodzaju Anguillicola (=Anguillicoloides).

Tak¿e niemieccy badacze (Koops i Hartmann 1989) pisali,

¿e w 1988 zakupili z Polski wêgorze, które okaza³y siê

w 10% zara¿one tym nicieniem. Wiêkszoœæ danych na

temat wystêpowania A. crassus u wêgorzy z Polski pocho-

dzi z pobrze¿y i pojezierzy oraz zatok i zalewów po³udnio-

wego Ba³tyku (m.in. W³asow i in. 1997, Bystydzieñska i in.

2005, Sobecka i Piasecki 2002, Rolbiecki i Rokicki 2006).

Poza tym larwy (g³ównie III stadium, rzadziej IV) A. crassus

stwierdzono w Zatoce Gdañskiej u ciernika, stynki, zimnicy,

babki byczej (Rolbiecki i Rokicki 2005, Rolbiecki 2003) i

w Zalewie Wiœlanym u jazgarza, okonia, sandacza, p³oci,

leszcza, ciosy, ciernika, cierniczka, stynki, zimnicy i babki

byczej (W³asow i in. 1998, Rolbiecki i Rokicki 2005). Dodat-

kowo W³asow i in. (1997) stwierdzili A. crassus u jazgarzy

oraz pojedynczych leszczy, kr¹pi, wêgorzy i œledzi wykrztu-

szonych przez kormorany z terenu kolonii lêgowej w K¹tach

Rybackich po³o¿onej na Mierzei Wiœlanej.

Zakresy poszczególnych cech morfometrycznych zna-

lezionej larwy III stadium by³y wprawdzie zbli¿one do opu-

blikowanych przez innych autorów (Blanc i in. 1992), jednak

w wypadku maksymalnej d³ugoœci i szerokoœci nicienia

wykaza³y siê szerszym zakresem, co mo¿e wskazywaæ na

wiêkszy zakres zmiennoœci cech metrycznych tego

paso¿yta. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e inwazyjne larwy trzeciego

stadium z ¿ywicieli poœrednich i paratenicznych s¹ z regu³y

mniejsze od larw znajdowanych u ¿ywicieli ostatecznych.

Poziom zara¿enia obecnie badanych wêgorzy nicie-

niem A. crassus jest stosunkowo wysoki (28,6-65,2%

i 3,0-5,5) w porównaniu z wczeœniej badanymi w Polsce

rybami. Na przyk³ad w Zalewie Wiœlanym ekstensywnoœæ

zara¿enia wêgorzy wynosi³a 63,3-100%, przy intensywno-

œci 4,2-10,3 (m.in. Rolbiecki i in. 1996, W³asow i in. 1997,

Bystydzieñska i in. 2005, Rolbiecki i Rokicki 2006), z kolei

w Zatoce Gdañskiej – 41,9% i 3,0 (Rolbiecki i in. 2000).

W jeziorze Wdzydze zara¿enie wynios³o 79,3%, 7,2 (Rol-

biecki 2008), w jeziorze £ebsko – 84%, 7,6 (Moroziñ-

ska-Gogol 2005), a w jeziorze Miedwie – 100%, 3-44

(Sobecka i Piasecki 2002). Z kolei w rzekach Pomorza zara-

¿enie kszta³towa³o siê na poziomie 41,7-65,6% i 1,3-2,1

(Pilecka-Rapacz i Sobecka 2004). Poza granicami Polski,

w innych krajach Europy, obserwuje siê tak¿e wysoki

poziom zara¿enia (Moravec 2006).

Warto dodaæ, ¿e w ramach zarybiania jeziora Wdzydze

oraz Zalewu Wiœlanego w latach 2006 i 2007 zbadano 80

wêgorzy (89-241 mm, 0,9-23,1 g), z których czêœæ ju¿

okaza³a siê zara¿ona nicieniem A. crassus (Rolbiecki i in.

2008, Rolbiecki niepubl.).

Podawane parametry zra¿enia wêgorzy obejmuj¹ naj-

czêœciej stadia doros³e A. crassus, rzadziej larwy, które

tak¿e ¿yj¹ u ¿ywicieli ostatecznych. Osobniki doros³e A.

crassus s¹ du¿e (++0,8-4,5 cm i >>0,6-2,6 cm d³ugoœci)

(Moravec 2006, Rolbiecki 2008) i czarne (jelita wype³nione

krwi¹ wêgorza), przez co ³atwo zauwa¿alne. Larwy trze-
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Rys. 2. Larwa III stadium Anguillicoloides crassus ze œciany jelita
wêgorza. I: czêœæ przednia lateralnie, II: czêœæ tylna lateralnie,
A: charakterystyczna ornamentacja w kszta³cie odwróconej li-
tery „V”, B: gardziel, C: pierœcieñ nerwowy, D: otwór wydalni-
czy, E: jelito, F: jelito proste, G: otwór odbytowy.



ciego stadium u wêgorzy osi¹gaj¹ 0,8-1,3 mm d³ugoœci, s¹

transparentne, bia³awe; z kolei larwy czwartego stadium

osi¹gaj¹ ok. 3 mm (Blanc i in. 1992) i s¹ bia³e lub szarawe.

Poza tym larwy ¿yj¹ g³ównie w œcianach pêcherzy p³awnych

(L3, L4) i jelita (L3), co utrudnia ich stwierdzenie. Warto

dodaæ, ¿e œciany pêcherzy i jelit powinno siê przegl¹daæ

skompresowane (im cieñszy preparat, tym lepsza widocz-

noœæ) z zastosowaniem œwiat³a przechodz¹cego, a nie

odbitego. Dlatego mo¿na uznaæ, ¿e parametry zara¿enia

wêgorzy s¹ w wiêkszoœci zani¿one, zw³aszcza pod wzglê-

dem intensywnoœci.

U zbadanych obecnie dwóch martwych wêgorzy

(pêcherzy p³awnych) nie stwierdzono widocznych zmian

histopatologicznych, dlatego trudno wyrokowaæ o przyczy-

nie œmierci ryb.

Podsumowanie

Nale¿y stwierdziæ, ¿e A. crassus w rejonie Polski ci¹gle

zwiêksza swój area³ wystêpowania, przy równie wysokim

poziomie zara¿enia. Najprawdopodobniej jednak zasiêg

wystêpowania A. crassus pokrywa siê z rozprzestrzenie-

niem ¿ywiciela ostatecznego – wêgorza. Nale¿y dodaæ, ¿e

A. crassus, podobnie jak i inne paso¿yty, jest roznoszony

i wprowadzany do innych zbiornikow wodnych przez

samych ¿ywicieli ostatecznych, a tak¿e paratenicznych.

Wa¿nym czynnikiem zwiêkszaj¹cym wystêpowanie

paso¿ytów jest te¿ dzia³alnoœæ cz³owieka, w tym niekontro-

lowane zarybianie. Szczególnie dotyczy to ryb bêd¹cych

¿ywicielami groŸnych inwazyjnych paso¿ytów. Wprowa-

dzenie nowego komponentu zak³óca uk³ad równowagi

danego ekosystemu, prowadz¹c czêsto do powa¿nych

skutków biologicznych, a w omawianym przypadku, nawet

i ekonomicznych.
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NEW DISTRIBUTION DATA FOR THE INVASIVE NEMATODE ANGUILLICOLOIDES CRASSUS (KUWAHARA, NIIMI ET

ITAGAKI, 1974) IN THE EEL, ANGUILLA ANGUILLA, IN POLISH WATERS

Leszek Rolbiecki

ABSTRACT. Anguillicoloides crassus is a pathogenic nematode of the swim bladders of eel. This nematode was introduced from east

Asia to Europe in the early 1980s. In Europe, A. crassus occurred to be a typical invasive species that rapidly attacked cultivated and

natural European eel populations. The study material comprised 28, 23, 15, and 7 swim bladders collected from eels during the

2005-2008 period from lakes ¯arnowieckie, Ostrzyckie, Raduñskie (Dolne and Górne), and the Vistula River, respectively.

Additionally, two dead eels were obtained from Lake ¯arnowieckie. The rate of infection in European eels from lakes ¯arnowieckie,

Ostrzyckie, Raduñskie (Dolne and Górne), and the Vistula River were prevalence 50.0%, mean intensity 3.8; 65.2%, 5.5; 40.0%, 3.0,

and 28.6%, 5.0, respectively. Among the 165 nematodes collected, adult females dominated (96 specimens) in comparison to adult

males (64), and IV stage larvae (5). The following were found in the two dead eels: 1 adult female, 2 adult males, and 4 adult females, 2

adult males, and 1 third stage larval A. crassus, respectively. This is the first record of A. crassus in the European eels from lakes

¯arnowieckie, Ostrzyckie, Raduñskie (Dolne and Górne), and the Vistula River. Consequently, it must be concluded that A. crassus is

increasing its range of occurrence in Poland. It is highly probable, however, that the area of occurrence of this nematode in Poland

corresponds to the distribution of its final host – the eel.

Keywords: Anguillicoloides crassus, nematode, European eel, Lake ¯arnowieckie, Lake Ostrzyckie, Lakes Raduñskie Dolne and Górne, Vistula River, Poland
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