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Rozwój zarodkowy jazia (Leuciscus idus L.)

Wstêp

JaŸ (Leuciscus idus L.) jest ryb¹ s³odkowodn¹,

nale¿¹c¹ do rodziny karpiowatych. W Polsce wystêpuje

w dorzeczu Odry i Wis³y, a tak¿e w niektórych wiêkszych

jeziorach mazurskich i augustowskich (Bryliñska 2000).

Z regu³y jaŸ przebywa w rzekach o ma³ym pr¹dzie wody

i dnie piaszczystym, kamienistym lub mulistym, poroœniê-

tym du¿¹ iloœci¹ roœlin zanurzonych (Witkowski i in. 1997).

JaŸ to ryba o szerokim spektrum pokarmowym,

pocz¹tkowo od¿ywia siê larwami ochotkowatych (Chirono-

midae) i detrytusem, w póŸniejszym okresie jego pokarm

stanowi¹: glony, roœliny naczyniowe i stawonogi. W zale-

¿noœci od miejsca wystêpowania i panuj¹cych warunków

klimatycznych dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹ga w 3-5, a nawet

w 10 roku ¿ycia (Movèan i Smirnov 1981). W Polsce czas

rozrodu tego gatunku przypada na wiosnê (kwiecieñ i maj)

i trwa ok. 10 dni. Do sk³adania jaj jaŸ wykorzystuje miejsca

piaszczyste lub kamieniste o niskiej temperaturze wody –

œrednio od 6 do 8�C (Bryliñska 2000). Na tarliska wybiera

miejsca obficie poroœniête roœlinnoœci¹, wêdruje do

dop³ywów rzek, do jezior, a tak¿e starorzeczy. Zasiêg

wêdrówek tar³owych jazia jest ró¿norodny, waha siê od

kilku do ponad 100 kilometrów (Zdanowska 2010). W ci¹gu

kilkunastu ostatnich lat obserwuje siê powrót zainteresowa-

nia karpiowatymi rybami rzecznymi w Polsce. Wynika ono

z faktu, ¿e zanieczyszczenie i regulacja rzek przyczyni³y siê

do ograniczenia ich populacji w wodach naturalnych (Wit-

kowski 1994, Kruk 2004). Rezultatem tych zainteresowañ

jest pojawianie siê nowych publikacji dotycz¹cych ich

sztucznego rozrodu (Kucharczyk i in. 1999, Kucharczyk

2002, Targoñska-Dietrich i in. 2004), hodowli larw (Wolnicki

i Górny 1995, Kujawa 2004, Shiri Harzevili i in. 2004, Wol-

nicki 2005, Kwiatkowski i in. 2008) oraz produkcji materia³u

zarybieniowego (Wojda 2004). Jak widaæ, prace te dotycz¹

praktycznych aspektów rozrodu ryb, jednak brak jest badañ

o charakterze poznawczym.

Celem pracy by³o przybli¿enie wczesnego okresu ¿ycia

jednego z gatunków reofilnych ryb karpiowatych Polski,

jazia.

Materia³ i metody

Ikrê i mlecz uzyskano w wyniku sztucznie stymulowa-

nego tar³a w Gospodarstwie Rybackim „Samoklêski” i prze-

wieziono do laboratorium Zak³adu Fizjologii Zwierz¹t w Sie-

dlcach. Zap³odnienia dokonano metod¹ in vitro. Wykorzy-

stuj¹c naturaln¹ lepkoœæ ikry, zap³odnione jaja najpierw

nak³adano na dno szklanych krystalizatorów, do których siê

przykleja³y, a nastêpnie krystalizatory z jajami (4 powtórze-

nia po ok. 150 jaj) umieszczano w dwulitrowych akwariach

z wod¹. Zarodki jazia w czasie badañ inkubowane by³y

w temperaturze 16�C, któr¹ za optymaln¹ dla rozwoju

zarodkowego tego gatunku uznaje Rechulicz (2001), oraz

mieszcz¹cej siê w zakresie optimum zalecanego przez Flo-

rez (1972): 13-17�C. W doœwiadczeniu wykorzystano wodê

wodoci¹gow¹, któr¹ ci¹gle napowietrzano w celu utrzyma-

nia sta³ego poziomu nasycenia tlenem (ok. 80%). Woda

w akwariach by³a codziennie zmieniana. Obserwacje

zarodków prowadzono umieszczaj¹c wype³nione wod¹

krystalizatory z jajami na stoliku mikroskopu stereoskopo-

wego sprzê¿onego z kamer¹ i komputerem wyposa¿onym

w system analizy obrazu MultiScan. Po 20, 40, 60 i 120

minutach od momentu zap³odnienia wykonano pomiary

pêcznienia ikry (25 zawsze tych samych jaj). Procent pêcz-

nienia (zmiany wielkoœci œrednicy jaj) obliczono na podsta-

wie wzoru (S³omiñska 1998): X= (c-d) 100/d, gdzie: c – œred-

nica jaj, d – œrednica kuli ¿ó³tkowej, x – pêcznienie (%).

Etapy rozwoju zarodkowego identyfikowano w oparciu

o charakterystykê rozwoju embrionalnego karpia podan¹

przez S³omiñsk¹ (1998). Oznaczano czas pojawienia siê

kolejnych etapów rozwojowych, przyjmuj¹c za pocz¹tek

rozwoju moment zap³odnienia ikry, a za czas wyst¹pienia

danego etapu rozwoju moment, kiedy co najmniej 50%

zarodków w grupie osi¹gnê³o dany etap. Na poszczegól-
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nych etapach rozwojowych liczono i usuwano mar-

twe zarodki. Procent prze¿ywalnoœci zosta³ obli-

czony, jako odsetek ¿ywych embrionów w stosunku

do pocz¹tkowej liczby inkubowanych jaj. Ozna-

czono sposób wykluwania larw jazia w oparciu

o charakterystykê sposobów wykluwania ryb opi-

san¹ przez £ugowsk¹ i Sarnowskiego (2011). Obli-

czono procent wyklucia (odsetek wyklutych larw

w stosunku do pocz¹tkowej liczby inkubowanych

jaj), a bezpoœrednio po wykluciu dokonywano

oceny morfologicznej wyklutych larw (dzielono je na

3 kategorie: normalne – o prawid³owej budowie,

zdeformowane – wykazuj¹ce zaburzenia morfolo-

giczne oraz martwe – snê³y tu¿ po wykluciu). Obli-

czano procentowy udzia³ larw w poszczególnych

grupach w stosunku do wszystkich wyklutych osob-

ników. U œwie¿o wyklutych larw okreœlano typy

deformacji pos³uguj¹c siê katalogiem deformacji larw kar-

pia sporz¹dzonym przez Jeziersk¹ i in. (2000) i przyjêto

zastosowane w nim oznaczenia typów i podtypów deforma-

cji. Po 24 godzinach od wyklucia 10 losowo wybranych larw

o prawid³owej budowie sfotografowano, umieszczaj¹c na

szkie³ku z „³ezk¹” nape³nionym kilkoma kroplami wody. Na

zdjêciach mierzono: d³ugoœæ cia³a larw, powierzchniê

obrysu cia³a oraz powierzchniê obrysu woreczka.

Wyniki i dyskusja

Ikra jazia napêcznia³a maksymalnie po 2 godzinach od

zap³odnienia o 80,5%. Jest to wartoœæ wy¿sza ni¿ noto-

wana u takich gatunków, jak karp – ok. 32% (Jezierska i in.

2001), sandacz – 30% (Korycki 1976), czy lin – 20%

(£ugowska dane niepublikowane). W pocz¹tkowym okresie

rozwoju (a¿ do ca³kowitego wykszta³cenia blastuli drobno-

komórkowej) jaja jazia by³y bardzo ma³o przezroczyste, co

uniemo¿liwia³o okreœlenie stadium rozwojowego zarodków.

Obserwacje zarodków sta³y siê mo¿liwe dopiero od poja-

wienia siê stadium zarodka na kuli ¿ó³tkowej (19 godz. od

zap³odnienia). Wówczas zarodek mia³ zaznaczon¹ czêœæ

g³owow¹ i ogonow¹, a w wyniku gastrulacji wykszta³ci³a siê

struna grzbietowa i cewka nerwowa. Kolejnym etapem,

który uda³o siê zaobserwowaæ by³a pigmentacja oczu (czyli

wybarwienie wykszta³conych ju¿ oczu, 65 godz. od

zap³odnienia). Nastêpnie odnotowano pojawienie siê

pierwszych ruchów zarodka (71 godz. od zap³odnienia),

pocz¹tkowo by³y one sporadyczne, ale z czasem siê

nasila³y. Po 114 godzinach od zap³odnienia pierwsze larwy

zaczê³y przerywaæ os³onki jajowe i wydostawaæ siê na

zewn¹trz. Ca³y proces wykluwania u jazia trwa³ 21 godzin.

Zaobserwowano tylko jeden sposób wykluwania jazia

(fot. 1), który polega³ na tym, ¿e larwy pocz¹tkowo prze-

rywa³y os³onkê jajow¹ ogonem i to on pierwszy wydostawa³

siê z jaja, a dopiero póŸniej uwalniana by³a reszta cia³a.

Wykluwanie ogonem jest uznawane za typowe dla tego

gatunku (Korwin-Kossakowski 1999) oraz wielu innych

gatunków ryb, nie tylko karpiowatych (Oyen i in. 1991, Kor-

win-Kossakowski 1998, Korwin-Kossakowski i Kamiñski

2001, Kujawa i in.2002, Iwamatsu 2004, Speer-Blank i Mar-

tin 2004, Martin i in. 2009, £ugowska i Sarnowski 2011).
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Fot. 1. Wykluwanie larwy jazia.
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Rys. 1. Prze¿ywalnoœæ zarodków jazia w trakcie rozwoju.

Fot. 2. Prawid³owo zbudowana larwa jazia bezpoœrednio po wykluciu.



Prze¿ywalnoœæ zarodków jazia w trakcie rozwoju by³a

wysoka (97% na etapie uformowania zarodka na kuli i 86%

przed wykluciem), co skutkowa³o wysokim procentem

wyklucia wynosz¹cym 85% (rys. 1). Tak wysokie wartoœci

s¹ typowe dla hodowli prowadzonych w optymalnych

warunkach laboratoryjnych. Procent wyklucia larw karpia

notowany w warunkach laboratoryjnych wynosi³ 79%-98%

(Witeska i in.1995, £ugowska i Jezierska 2000), brzany:

50,35-74% (£ugowska 2009, £ugowska i Kubik 2011).

Larwê jazia o prawid³owej budowie morfologicznej cechuje

prosty krêgos³up, woreczek ¿ó³tkowy zaokr¹glony i rozsze-

rzony od strony g³owy na 1/3 d³ugoœci, w¹ski na pozo-

sta³ych 2/3 d³ugoœci. Fa³d p³etwowy biegnie w grzbietowej

czêœci cia³a od 1/2 d³ugoœci, okalaj¹c ogon i koñczy siê

w czêœci brzusznej na styku z koñcem woreczka ¿ó³tko-

wego (fot. 2). Larwy o prawid³owej budowie w prezentowa-

nej pracy stanowi³y 92%, resztê zaœ osobniki zdeformo-

wane i martwe (s³abe, które snê³y w ci¹gu kilku minut od

wyklucia, 3%). Podobne rezultaty w warunkach laboratoryj-

nych uzyskiwane by³y równie¿ u innych gatunków ryb kar-

piowatych – karpia: 86-88% (Witeska i in. 1995), amura

bia³ego: 45-73% (£ugowska i in. 2002), brzany: 81-90%

(£ugowska 2009, £ugowska i Kubik 2011). U larw zdefor-

mowanych odnotowano jedynie 2 typy zaburzeñ morfolo-

gicznych: skrzywienie boczne krêgos³upa – skolioza (fot.

3A) i wygiêcie cia³a w kszta³cie litery C (fot. 3B). S¹ to naj-

czêœciej notowane deformacje u larw ryb, niezale¿nie od

gatunku i warunków œrodowiskowych (Jezierska i in.2000,

£ugowska i Witeska 2004, £ugowska 2007). Dobê po

wykluciu d³ugoœæ larw wynosi³a œrednio 8,59 mm,

powierzchnia obrysu cia³a 6,6 mm2, natomiast powierzch-

nia obrysu woreczków ¿ó³tkowych ok. 1,6 mm2.
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Fot. 3. Deformacje larw jazia.
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EMBRYONIC DEVELOPMENT OF IDE (LEUCISCUS IDUS L.)

Katarzyna £ugowska, Joanna Jankowska

ABSTRACT. The aim of the study was to describe the embryonic development of ide. Eggs fertilized with the in vitro method were

incubated under controlled laboratory conditions in continually aerated water at a temperature of 16°C. The study indicated that ide

eggs swell a maximum of 2 h after fertilization (80.5%). The eggs are entirely opaque in the early stages of development up to the

formation of small-celled blastulas. This is a transitional stage, and the egg chorions become fairly transparent from the moment

embryos formed on the yolk spheres. The first embryonic movements inside the egg are observed 75 h after fertilization. Embryo

survival decreased gradually throughout development and 85% hatched. The larvae began hatching after 114 h of development and

finished after 135 h. The ide larvae broke through the egg envelope with their tails, which were the first parts of the embryos to emerge

from the eggs, followed by the rest of the bodies. Properly developed larvae comprised 92% of the hatchlings. Two types of

morphological anomalies were observed: spinal curvatures (A) and bodies bent in the shape of the letter C. One day after hatching,

the larvae were an average of 8.59 mm long, the surface area of the body was 6.6 mm2 while that of the yolk sac was approximately

1.6 mm2.

Key words: ide, embryonic development, rheophilic fish
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