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Ocena liczebnoœci, kondycji oraz stanu zdrowotnego

tarlaków troci (Salmo trutta trutta) i ³ososi (Salmo salar)

zagro¿onych chorob¹ UDN w niektórych polskich

rzekach w 2010 roku

Wstêp

Prowadzone od kilku lat obserwacje liczebnoœci

po³awianych tarlaków troci (Salmo trutta trutta) i ³ososi

(Salmo salar) w niektórych polskich rzekach wskazuj¹ na

tendencjê spadkow¹, a wykonane badania oceniaj¹ce stan

zdrowotny tych ryb œwiadcz¹ o utrzymuj¹cym siê stanie

zagro¿enia chorobowego (Bartel i in. 2009, Kurchalyuk i in.

2009a, 2010, Grudniewska i in. 2011, Kazuñ i in. 2011).

Obserwowane zmiany patologiczne w skórze tarlaków s¹

zbli¿one do opisywanych przez Munro (1970), Roberts

i Shepherd (1974) oraz Proust (1989) i sugeruj¹ wystêpowa-

nie wrzodziej¹cej martwicy skóry (UDN), choroby o niezna-

nej etiologii. Wrzodziej¹ca martwica skóry by³a ju¿ noto-

wana na prze³omie XIX i XX wieku, u ³ososi i troci z rzek

Irlandii, Anglii oraz Francji (Roberts 1993). W drugiej

po³owie XX wieku wystêpowanie tej choroby stwierdzono

w wielu krajach Europy: Austrii, Belgii, Francji, Luksem-

burgu, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a tak¿e

w Kanadzie (Munro 1970, Proust 1989). W Polsce, w latach

dwudziestych ubieg³ego stulecia, w czasie kampanii ³oso-

siowej na Dunajcu obserwowano obrastanie skrzeli pleœni¹

oraz plamy na skórze i owrzodzenia skóry (Lubecki i Dixon

1925), czyli objawy zbli¿one do UDN. Czynnikami sprzy-

jaj¹cymi infekcji s¹ pogarszaj¹ce siê warunki œrodowi-

skowe, zanieczyszczenia wody, niska jej temperatura

(poni¿ej 10oC) oraz os³abienie ryb w czasie wêdrówek na

tar³o (Prost 1989). Wszystkie te czynniki wystêpuj¹ podczas

jesiennych wêdrówek ³ososia i troci na tar³o do pomorskich

rzek i mog¹ mieæ wp³yw na spadek ich liczebnoœci oraz

zachorowalnoœæ. Badania w³asne wykonane w latach

2009-2010 ryb ze zmianami w skórze oraz obserwacje pro-

wadzone od roku 2007 nie da³y jednoznacznej odpowiedzi,

co jest przyczyn¹ chorób (Bartel i in. 2009, Grudniewska i in.

2011a, Kazuñ i in. 2011).

Celem pracy by³o okreœlenie liczebnoœci, kondycji oraz

stanu zdrowotnego tarlaków troci i ³ososi po³awianych

w Wiœle, Drwêcy i w rzekach pomorskich w 2010 roku,

porównanie tego stanu z latami poprzednimi oraz przegl¹d

czynników chorobotwórczych mog¹cych mieæ wp³yw na

powstawanie zmian chorobowych na pow³okach cia³a i

w narz¹dach wewnêtrznych.

Materia³ i metody

Informacje o pojawieniu siê UDN u tarlaków troci

i ³ososi, podobnie jak w latach poprzednich, zbierano drog¹

ankiet przes³anych do organizacji zajmuj¹cych siê po³awia-

niem tarlaków i pozyskiwaniem ikry: PZW Szczecin (Rega),

PZW S³upsk (S³upia), PZW Koszalin (Parsêta, Wieprza),

PZW Toruñ (Drwêca), S³owiñski Park Narodowy (£upawa

i £eba), Spó³dzielnia Rybo³ówstwa i Przetwórstwa „Troæ”

w Tczewie (Wis³a). W ankietach okreœlano miêdzy innymi:

datê rozpoczêcia i zakoñczenia po³owów, liczbê z³owio-

nych troci i ³ososi, w tym procent ryb ze zmianami w skórze,

œredni¹ masê ryb, liczbê pozyskanej ikry oraz czy ryby by³y

pod kontrol¹ lekarza weterynarii. W wybranych punktach

od³owu troci i ³ososia na rzekach: S³upia, Wieprza, Parsêta

i Rega (fot. 1-2), w dniach 16-17.11.2010 r. przeprowa-

dzono wywiad z pracownikami stacji od³owu na temat
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liczebnoœci, kondycji i stanu zdrowia po³awianych troci

i ³ososi. W od³ówkach i stawach oceniano wizualnie stan

kondycyjno-zdrowotny tarlaków, a nastêpnie od³awiano do

badañ ryby chore i zdrowe. Przebadano cztery trocie z rzeki

S³upi, trzy z Wieprzy, cztery z Regi i dwie z Parsêty, wœród

tych ryb by³o 7 samców i 6 samic. D³ugoœæ ryb waha³a siê

od 48,6 do 80,6 cm. Temperatura wody w tym czasie

wynosi³a: 6,6�C w S³upi, 7,2�C w Redze, 7,1�C w Parsêcie

i 7,4�C w Wieprzy. Wykonano badania kliniczne osobników

zdrowych po 1 szt. ze S³upi i Wieprzy i ze zmianami w skó-

rze 11 szt., oglêdziny pow³ok zewnêtrznych i narz¹dów

wewnêtrznych. Zlokalizowano zmiany w skórze, okreœlono

w procentach ich zakres oraz liczbê pojedynczych zmian.

Pobrano materia³ do badañ bakteriologicznych i immunolo-

gicznych. Wyniki tych badañ zosta³y opublikowane przez

Kazunia i in. (2010).

Wyniki

Od³owy i zmiany wrzodziej¹ce w skórze
tarlaków troci

W 2010 roku z³owiono w sumie 1544 tarlaki troci

w nastêpuj¹cych rzekach: Rega, Parsêta, Wieprza, S³upia,

£upawa, £eba, Drwêca i Wis³a (tab. 1). Liczba z³owionych

troci zdrowych i chorych w 2010 r. w porównaniu z 2007 r.

zmniejszy³a siê niemal 10-krotnie w S³upi i Wieprzy, nato-

miast w Redze i Parsêcie odpowiednio 6-krotnie i oko³o

2-krotnie (tab. 1, 3). W Œwibnie w Wiœle widoczne by³y

znaczne wahania liczby po³awianych troci w latach

2007-2010 (tab. 3).

W 2010 roku obserwowano zmiany chorobowe u ryb,

w czterech rzekach pomorskich: Redze, Parsêcie, Wieprzy

i S³upi. W rzekach le¿¹cych we wschodniej czêœci wybrze¿a

u tarlaków troci z³owionych w £upawie, £ebie oraz Wiœle i jej

dop³ywie Drwêcy objawów chorobowych nie obserwowano

(tab. 1). Najczêœciej schorzenie to wystêpowa³o u troci

w Redze, u 29,0% od³owionych tarlaków. Odsetek ryb cho-

rych w tej rzece by³ nieco wy¿szy ni¿ w roku 2009, ale zde-

cydowanie ni¿szy w porównaniu z latami 2008 i 2007 (tab.

3). Wœród troci z Regi, z objawami chorobowymi wyraŸnie

czêœciej widoczne by³y samice – 61,9% (tab. 1). Niemal

2-krotnie rzadziej obserwowano objawy choroby u troci

z³owionych w Parsêcie, ale przeciwnie ni¿ w Redze znacz-

nie czêœciej wystêpowa³a ona u samców – 86,4% (tab. 1).

W pozosta³ych dwóch rzekach Wieprzy i S³upi objawy cho-

robowe by³y spotykane rzadko u 2,0 i 2,1% osobników i to

jedynie u samców oraz zdecydowanie rzadziej ni¿ w latach

wczeœniejszych (tab. 3).

Wœród tarlaków troci hodowanych w Wylêgarni Ryb

„D¹bie”, w Zak³adzie Hodowli Ryb £ososiowatych w Rut-

kach i w Gospodarstwie „Aquamar” w Miastku oraz u tarla-

ków ³ososi hodowanych w „Aquamar” nie obserwowano

objawów chorobowych.

Od³owy i zmiany wrzodziej¹ce w skórze
tarlaków ³ososia

W 2010 roku z³owiono 15 tarlaków ³ososi w 4 rzekach

(Rega, Parsêta, Wieprza, Wis³a), a objawy chorobowe

widoczne by³y u jednego ³ososia z³owionego w Redze

(tab. 2). Po³owy tarlaków ³ososia w Wieprzy od 2007 r.,

kiedy wynios³y 65 osobników, w nastêpnych 2 latach

zmniejsza³y siê do 38 i 29 tarlaków, a w 2010 r. spad³y do

8 szt. (tab. 4). Zbli¿one efekty po³owów tarlaków ³ososi by³y
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Fot. 1. Przep³awka i miejsce po³owu troci i ³ososi na rzece Wieprzy.

Fot. 2. Przep³awka i miejsce po³owu troci i ³ososi na rzece Redze.



w Parsêcie i Redze. W 2010 roku nie uda³o siê z³owiæ tarla-

ków ³ososia w S³upi, Drwêcy i £upawie (tab. 4).

Ocena stanu kondycyjno-zdrowotnego
tarlaków troci i ³ososia

Przetrzymywane w basenach i stawach tarlaki troci

by³y w wiêkszoœci w dobrej kondycji, mimo ¿e czêœæ z nich

mia³a wyraŸne zmiany skórne o ró¿nym natê¿eniu: przebar-

wienia, owrzodzenia i ubytki skóry pokryte pleœni¹ (fot. 3-4).

Pojedyncze ryby ze zmianami siêgaj¹cymi 50-60%

powierzchni cia³a (w wiêkszoœci by³y to samce pochodz¹ce

z Parsêty i Regi) by³y wychudzone, osowia³e i wolniej

p³ywa³y. Podczas wyjazdu terenowego w ¿adnym ze

sprawdzanych miejsc nie by³o tarlaków ³ososia.

W punkcie od³owu na rzece S³upi i Wieprzy obserwo-

wano pojedyncze osobniki troci ze zmianami na skórze.
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TABELA 1

Po³owy i wystêpowanie zmian skórnych u tarlaków troci w 2010 roku

Rega Parsêta Wieprza S³upia £upawa £eba Drwêca
Wis³a, Œwibno

tarlaki

Data rozpoczêcia po³owów 5.10. 10.11 2.11. 23.10 8.11. 10.11. 6.10. 9.11.

Data zakoñczenia po³owów 9.12. 9.12. 25.11. 16.11. 12.11. 25.11. 9.11. 24.01.'11

Liczba z³owionych troci (szt.) 145 347 203 141 130 87 124 367

w tym samice (szt.) 125 257 125 83 80 64 112 245

w tym samice % 86,2 74,1 61,6 58,9 61,5 73,6 90,3 66,8

w tym samce (szt.) 20 90 78 58 50 23 12 122

w tym samce % 13,8 25,1 38,4 41,1 38,5 26,4 9,7 33,2

Masa z³owionych troci (kg) 255 154 286,4 1128

Œrednia masa troci (kg) 1,96 1,77 2,31 3,07

Œrednia masa samic (kg) 2,05 1,98 2,14 3,33

Œrednia masa samców (kg) 1,82 1,17 3,92 2,57

Liczba ryb ze zmianami skórnymi (szt.) 42 44 4 3

Procent ryb ze zmianami skórnymi 29 12,7 2 2,1

w tym samice (szt.) 76 6

w tym samice (%) 61,9 13,6

w tym samce (szt.) 16 38 4 3

w tym samce (%) 38,1 86,4 100 100

Liczba wytartych samic (szt.) 125 109 125 80 64 111 245

Liczba wytartych samców (szt.) 20 32 78 50 23 20 122

Liczba pozyskanej ikry (szt.) 7438450 1074600 536160 200000 248500 1049400 1272000

Czy prowadzono badania wet. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

TABELA 2

Po³owy i wystêpowanie zmian skórnych u tarlaków ³ososia w 2010 roku

Rega Parsêta Wieprza
Wis³a, Œwiecie

tarlaki

Data rozpoczêcia po³owów 5.10. 2.11.

Data zakoñczenia po³owów 9.12. 16.11

Liczba z³owionych ³ososi (szt.) 2 4 8 1

w tym samic (szt.) 1 2 6

w tym samic (%) 50 50 75

w tym samców (szt.) 1 2 2 1

w tym samców (%) 50 50 25

Masa z³owionych ³ososi (kg) 18 62

Œrednia masa z³owionych ³ososi (kg) 4,5 7,7

Œrednia masa samic (kg) 6 9

Œrednia masa samców (kg) 3 4

Liczba ryb ze zmianami skórnymi (szt.) 1

Procent ryb ze zmianami skórnymi 50

w tym samce (szt) 1

w tym samce (%) 100

Liczba wytartych samic (szt.) 1 2 6

Liczba wytartych samców (szt.) 1 2 2

Liczba pozyskanej ikry (szt.) 11200 15200 97500

Czy prowadzono badania wet. nie tak tak tak



Ma³o rozleg³e i pojedyncze wrzody, umiejscowione by³y na

grzbiecie oraz p³etwie ogonowej troci ze S³upska. U jednej

ryby zmiany wyst¹pi³y na g³owie. Na powierzchni cia³a cho-

rych troci z Wieprzy stwierdzono liczne przekrwienia

i wrzody pokryte w wiêkszoœci pleœni¹, przewa¿nie umiej-

scowione na grzbiecie i w czêœci ogonowej. Sta-

nowi³y one oko³o 10% powierzchni cia³a. Podob-

nie u troci z Regi i Parsêty widoczne by³y przebar-

wienia na skórze g³owy, grzbietu i p³etwy ogono-

wej oraz liczne przekrwienia i rozleg³e owrzodze-

nia. Zmiany skórne u ryb z Parsêty stanowi³y

20-30%, a u ryb z Regi 30-40% powierzchni cia³a.

Dyskusja

Prowadzone od 2007 roku obserwacje liczeb-

noœci po³awianych tarlaków ³ososia i troci

w pomorskich rzekach wskazuj¹ na tendencjê

spadkow¹. Na niemal 10-krotne zmniejszenie

liczby z³owionych troci w S³upi i Wieprzy w 2010 r.

w porównaniu z 2007 r. oraz 6-krotne i oko³o 2-kro-

tne odpowiednio w Redze i Parsêcie, mia³y zapewne wp³yw

warunki atmosferyczne oraz zmieniaj¹ce siê warunki œrodo-

wiskowe w okresie wêdrówek ryb na tar³o. W tym czasie

obserwowano niski poziom wody w wiêkszoœci pomorskich

rzek i zwi¹zane z tym pogorszenie warunków œrodowisko-
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TABELA 3

Po³owy i wystêpowanie zmian skórnych u troci z³owionych w rzekach i tarlaków hodowanych w wodzie s³odkiej w latach 2007-2010

Rok Tarlaki Rega Parsêta Wieprza S³upia £upawa £eba Drwêca

Wis³a, Œwiecie Wis³a, Œwibno

Tarlaki Tarlaki
po³owy

gospodarcze

2007*

liczba z³owionych 878 642 2004 1381 80 150 107 481 5274

liczba ze zmianami skórnymi 425 95 70 1031 4 1

% ze zmianami skórnymi 48,4 14,8 3,5 74,7 0,05 0,7

2008*

liczba z³owionych 720 856 2668 1752 151 314 247 234 11410

liczba ze zmianami skórnymi 538 193 568 748 12 6

% ze zmianami skórnymi 74,7 22,5 21,3 42,7 11,1 1,9

2009*

liczba z³owionych 890 724 116 506 146 171 176 26 652 5774

liczba ze zmianami skórnymi 185 25 73

% ze zmianami skórnymi 20,8 2,2 14,4

2010

liczba z³owionych 145 347 203 141 130 87 124 367

liczba ze zmianami skórnymi 42 44 4 3

% ze zmianami skórnymi 29 12,7 2 2,1

* dane z publikacji Grudniewska i in. 2011

TABELA 4

Po³owy i wystêpowanie zmian skórnych u ³ososi z³owionych w rzekach i tarlaków hodowanych w wodzie s³odkiej w latach 2007-2010

Rok Tarlaki Rega Parsêta Wieprza S³upia £upawa Drwêca

Wis³a, Œwiecie Wis³a, Œwibno

Tarlaki Tarlaki
po³owy

gospodarcze

2007*

liczba z³owionych 11 19 65 33 373

liczba ze zmianami skórnymi 8 3 17

% ze zmianami skórnymi 48,4 15,8 26,1

2008*

liczba z³owionych 24 24 38 12 2 60 200 317

liczba ze zmianami skórnymi 14 4 8 1

% ze zmianami skórnymi 58,3 16,7 21,1 8,3

2009*

liczba z³owionych 13 12 29 2 6 184 17

liczba ze zmianami skórnymi 4

% ze zmianami skórnymi 30,8

2010

liczba z³owionych 2 4 8 1

liczba ze zmianami skórnymi 1

% ze zmianami skórnymi 50

* dane z publikacji Grudniewska i in. 2011

Fot. 3. Troæ – zmiany skórne pokryte pleœni¹ w czêœci g³owowej.



wych. Przy mniejszej liczbie ryb wchodz¹cych na tar³o

spad³a te¿ liczebnoœæ osobników z objawami chorobo-

wymi. NajwyraŸniej da³o siê to zaobserwowaæ w rzekach

S³upi i Wieprzy oraz Parsêcie. W Redze, gdzie procentowy

udzia³ chorych ryb w 2010 r. by³ mniejszy ni¿ w latach 2007

i 2008, ale wy¿szy ni¿ w roku 2009 najprawdopodobniej od

lat utrzymuj¹ siê wyj¹tkowo niekorzystne warunki œrodowi-

skowe, co rzutuje na stan zdrowia tych ryb. Stwierdzone

podczas badañ terenowych u chorych osobników zmiany

skórne w postaci przebarwieñ, owrzodzeñ i ubytków skóry

pokrytych pleœni¹ by³y mniej rozleg³e ni¿ w roku 2009 (Gru-

dniewska i in. 2011a), zarówno u ryb ze S³upi, jak i Wieprzy.

Natomiast zmiany chorobowe na powierzchni cia³a niektó-

rych ryb z Regi i Parsêty by³y rozleg³e (ponad 50%

powierzchni cia³a) i g³êbokie, a kondycja tych ryb zdecydo-

wanie s³absza ni¿ w dwóch pozosta³ych rzekach.

Wyizolowane od badanych ryb bakterie w 2010 r. by³y

bardziej liczne ni¿ w roku 2009, ale nie uda³o siê, podobnie

jak w roku poprzednim, wyodrêbniæ jednoznacznie czyn-

nika chorobowego (Grudniewska i in. 2011a, Kazuñ i in.

2011). W badaniach z 2010 r. u troci z rzek S³upi, Wieprzy

i Parsêty nie stwierdzono bakterii Serratia liquefaciens oraz

Cedecea davisae, nale¿¹cych do rodziny Enterobacteria-

ceae, które licznie wystêpowa³y w 2009 r. (Grudniewska i in.

2011a) i istnia³o przypuszczenie, ¿e mog¹ byæ czynnikiem

etiologicznym choroby tarlaków troci (Kazuñ i in. 2011).

W wiêkszoœci wyodrêbnione bakterie nale¿a³y do rodzaju

Pseudomonas (Kazuñ i in. 2011), które wed³ug innych auto-

rów s¹ g³ównym sk³adnikiem flory przybrze¿nych wód

Ba³tyku (Grawiñski i Kraszewski 1991, Grawiñski i in. 2009).

Wyizolowane bakterie mog¹ wystêpowaæ nie tylko

w rybach, lecz równie¿ w œrodowisku wodnym (woda,

osady denne) nawet tam, gdzie ryby nie

wykazuj¹ objawów chorobowych (Anty-

chowicz 2007, Koziñska 2010). Na tej

podstawie bakterie te okreœlane s¹ jako

s³abo patogenne lub warunkowo choro-

botwórcze. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e

u badanych ryb mog³o dojœæ do zaka¿eñ

mieszanych wywo³anych przez bakterie

kilku rodzajów i w zwi¹zku z tym okreœle-

nie jednostki chorobowej by³o trudne. To

zjawisko jest czêsto obserwowane u ryb

³ososiowatych (Antychowicz 1996).

Poniewa¿ istnieje potencjalne ryzyko

zawleczenia czynników chorobotwór-

czych do wylêgarni, wskazane by³oby

przestrzeganie zasad ochrony zdrowia

tarlaków (Siwicki i in. 2009) i stosowanie

œrodków ostro¿noœci podczas podchowu

wylêgu. W akwakulturze profilaktyka

i dezynfekcja s¹ istotnymi elementami

zwalczania chorób ryb (Grudniewska i in.

2010). Do momentu uzyskania palczaków lub narybku sre-

brzystego zabiegi te s¹ tak¿e wskazane w celu pozyskania

materia³u zarybieniowego o najwy¿szej jakoœci i mo¿liwo-

œciach adaptacyjnych. W dalszych etapach rozwoju nie

mamy ju¿ kontroli nad zdrowotnoœci¹ tych ryb.

W badaniach mykologicznych próbek pobranych

z uszkodzonej powierzchni cia³a ryb stwierdzono wystêpo-

wanie dro¿d¿y z rodzaju Rhodotorula oraz grzybów

z rodziny Saprolegniaceae (Kazuñ i in. 2011). Grzyby

z rodzajów Saprolegnia i Achlya s¹ szeroko rozpowszech-

nione w œrodowisku wodnym i wywo³uj¹ chorobê pow³ok

zewnêtrznych ryb – pleœniawkê. Choroba ta wystêpuje zwy-

kle w niskich temperaturach u ryb, których pow³oki zew-

nêtrzne zosta³y uprzednio uszkodzone przez czynniki

mechaniczne lub zaka¿enie (Willoughby i Wood 1986, Anty-

chowicz 2007). Ogólnie uwa¿a siê, ¿e grzyby z rodzajów

Saprolegnia i Achlya s¹ ma³o patogenne, jednak¿e u ryb

os³abionych z rozleg³ymi zmianami w skórze strzêpki

grzybni mog¹ g³êboko wnikaæ do tkanki miêœniowej, powo-

duj¹c jej uszkodzenia. Dro¿d¿e z rodzaju Rhodotorula

wystêpuj¹ powszechnie w glebie, wodzie, na roœlinach

i zwierzêtach, a tak¿e w powietrzu. Postrzegane s¹ g³ównie

jako psuj¹ce lub zanieczyszczaj¹ce ¿ywnoœæ saprofity

(Lewicka i in. 2009). S¹ to w wiêkszoœci organizmy mezo-

filne, o optymalnej temperaturze wzrostu 20-40�C, jednak

niektóre z nich rozwijaj¹ siê dobrze równie¿ w niskiej tempe-

raturze (Krzyœciak i in. 2007). Wystêpuj¹ bardzo licznie

w wodach przybrze¿nych Ba³tyku, gdzie stwierdzano po kil-

ka-kilkadziesi¹t tysiêcy komórek dro¿d¿owych w 1 litrze

wody (Kautsky 1993).

Przeprowadzone w 2010 roku badania hematologiczne

i immunologiczne, gdzie okreœlano poziom bia³ka ca³kowi-

5/2012 KOMUNIKATY RYBACKIE 5

Fot. 4. Troæ – przebarwienia, wrzody i uszkodzenia skóry w czêœci ogonowej.



tego, poziom gammaglobulin, aktywnoœæ ceruloplazminy

oraz aktywnoœæ lizozymu nie wykaza³y statystycznie istot-

nych ró¿nic w badanych parametrach zarówno pomiêdzy

rybami chorymi, jak zdrowymi oraz pomiêdzy rybami

pochodz¹cymi z poszczególnych rzek (Kazuñ i in. 2011).

Podobne wyniki uzyskano w 2009 roku (Grudniewska i in.

2011a), co wskazywa³oby na zbli¿ony stan kondycyjny troci

w obu porównywanych latach.

Sytuacji zdrowotnej troci wêdrownej oraz ³ososi

przygl¹da siê wiele zespo³ów w kraju i na œwiecie. Jak dot¹d

nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi, jak tê sytuacjê

zmieniæ. Badania Kurhaluk i in. (2009 a, b, 2010, 2011), pro-

wadzone na zdrowych i chorych rybach od³awianych

w S³upi w okresie jesiennego tar³a w latach 2007 i 2008,

wykaza³y statystycznie istotne ró¿nice w parametrach

stresu oksydacyjnego pomiêdzy rybami chorymi a zdro-

wymi. To wskazywa³oby na istotê patomechanizmu pro-

wadz¹cego do uszkodzenia struktur komórkowych skóry,

a tak¿e uszkodzenia struktur i funkcji komórek krwi. Zmiany

te potwierdzaj¹ zmniejszon¹ wydolnoœæ adaptacyjn¹, która

jest kluczowa dla okresu wstêpowania do nowego œrodowi-

ska. Byæ mo¿e jest to naturalny proces selekcyjny,

wywo³any zmianami w œrodowisku, takimi jak: zwiêkszone

promieniowanie UV B, zanieczyszczenia antropogeniczne,

kwaœne deszcze i zmiany chemiczne w œrodowisku. Ryby

ba³tyckie mog¹ zawieraæ podwy¿szone poziomy dioksyn,

PCB, pestycydów chloroorganicznych, metali toksycznych

i innych pozosta³oœci chemicznych (Barska 2008). Z badañ

monitoringowych wynika, ¿e substancje te s¹ obecne

w tkankach ryb (Niewiadomska i in. 2012). Poziom tych

zwi¹zków obni¿a siê, jest to prawdopodobnie efekt urzêdo-

wych kontroli w kierunku ich obecnoœci, jak równie¿ wycofy-

wania ich z u¿ycia w skali œwiatowej (Szlinder-Richert i in.

2010). Ich obecnoœæ w œrodowisku i w tkankach organi-

zmów wodnych mo¿e byæ istotna dla regulacji homeostazy.

Jeœli tak jest, to stosuj¹c zasady Dobrej Praktyki Higienicz-

nej ze szczególnym uwzglêdnieniem ochrony zdrowia tarla-

ków (Grudniewska i in. 2011, Siwicki i in. 2009), eliminuj¹c

sztuki chore i s³abe bêdziemy pozyskiwaæ materia³ biolo-

giczny tylko od sztuk najsilniejszych. Problem UDN jest

znany i opisywany od lat 70. XX wieku (Munro 1970). Jak

widaæ niewiele zdo³aliœmy osi¹gn¹æ do dzisiaj. Bior¹c pod

uwagê doœwiadczenia wielu oœrodków badaj¹cych i wska-

zuj¹cych na mechanizmy dziedziczenia odpornoœci oraz

potencja³u adaptacyjnego, mo¿e warto by³oby rozwa¿yæ

ten aspekt i podj¹æ dzia³ania w tym obszarze akwakultury.

Podsumowanie

Rozpatruj¹c pojawienie siê zmian patologicznych

w skórze tarlaków troci i ³ososia nale¿y postawiæ pytanie,

dlaczego schorzenie to by³o obserwowane u tarlaków troci

i ³ososi w rzekach Pomorza Zachodniego i Œrodkowego,

a braku tych zmian w Wiœle i Drwêcy? Niepokoj¹cy jest spa-

dek liczebnoœci po³awianych tarlaków i trudno jednoznacz-

nie okreœliæ przyczynê tego stanu. Byæ mo¿e zanieczysz-

czenia biologiczne i chemiczne przymorskich rzek i pogar-

szaj¹ce siê z roku na rok warunki œrodowiskowe maj¹

wp³yw na obni¿enie efektywnoœci zarybiania smoltami,

a w konsekwencji zmniejszenie liczby ryb wchodz¹cych na

tar³o. Prowadzone obserwacje i badania nie da³y jedno-

znacznej odpowiedzi, co jest przyczyn¹ zaka¿eñ wystê-

puj¹cych u tarlaków troci i ³ososia i spadku ich liczebnoœci

oraz jak temu przeciwdzia³aæ, ale mog¹ mieæ znaczenie

przy podejmowaniu w³aœciwych dzia³añ w planowaniu

zrównowa¿onego rozwoju gospodarki zarybieniowej tere-

nów przymorskich.
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EVALUATION OF ABUNDANCE, CONDITION, AND HEALTH OF SEA TROUT (SALMO TRUTTA TRUTTA) AND SALMON

(SALMO SALAR) SPAWNERS THREATENED WITH UDN IN SOME POLISH RIVERS IN 2010

Joanna Grudniewska, Ryszard Bartel, El¿bieta Terech-Majewska, Barbara Kazuñ, Andrzej K. Siwicki

ABSTRACT. In 2010 studies were continued that focused on determining the abundance, condition, and health of sea trout and

salmon spawners caught in the Vistula and the Drwêca and other Pomeranian rivers. These results are compared with those of

previous years, and the pathogenic factors that could have an impact on the occurrence of disease are determined. Substantial

decreases in the numbers of fish ascending to spawn were confirmed in all of the rivers investigated. The number of individuals

exhibiting disease symptoms also decreased. Pathogenic changes were observed in sea trout caught in four Pomeranian rivers:

Reda, Parsêta, Wieprza, and S³upia, and also in one salmon specimen from the Rega River. No symptoms of disease were observed

in sea trout or salmon from rivers in the eastern part of the coast (£upawa, £eba, Vistula, Drwêca). The bacteria isolated from fish in

2010 was more abundant than in 2009, but, as in the previous year, it was not possible to determine unequivocally the pathological

factor. Mycological tests performed on samples taken from symptomatic body surfaces confirmed the occurrence of yeast from the

genus Rhodotorula and fungus from the family Saprolegniaceae, which can be secondary pathogens.

Keywords: sea trout, salmon, ulcerative dermal necrosis, Polish rivers
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