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Celem niniejszych badañ by³a ocena wp³ywu dwóch cykli zamra¿ania i rozmra¿ania
na (I) odsetek ruchliwych plemników ró¿nych gatunków ryb, tj. lipienia (Thymallus thymallus), pstr¹ga potokowego (Salmo trutta m. trutta), pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus
mykiss), okonia euroazjatyckiego (Perca fluviatilis), jesiotra syberyjskiego (Acipenser
baerii) i neosamców pstr¹ga têczowego i pstr¹ga Ÿródlanego (Salvelinus fontinalis) oraz
(II) zdolnoœæ zap³adniaj¹c¹ nasienia pstr¹ga têczowego. Dwa cykle zamra¿ania i rozmra¿ania nasienia skutkowa³y uzyskaniem zró¿nicowanych wartoœci odsetka ruchliwych
plemników dla poszczególnych gatunków ryb. Nasienie lipienia (59,2%), pstr¹ga potokowego (49,4%) oraz okonia (34,8%) charakteryzowa³o siê wyj¹tkowo wysokim odsetkiem ruchliwych plemników po podwójnej kriokonserwacji, w przeciwieñstwie do nasienia neosamców pstr¹ga têczowego (3,2%) oraz jesiotra syberyjskiego (7%), dla których
odnotowano najni¿sze wartoœci tego parametru. Wykazano istotne korelacje miêdzy
odsetkiem ruchliwych plemników w nasieniu po pojedynczej oraz po podwójnej kriokonserwacji dla wiêkszoœci gatunków ryb. Odsetek zaoczkowanej ikry zap³odnionej nasieniem œwie¿ym (kontrola jakoœci ikry) wynosi³ ok. 64% i by³ zbli¿ony dla wartoœci uzyskanych dla nasienia po pojedynczej kriokonserwacji. Po dwóch cyklach zamra¿ania i rozmra¿ania odnotowano znaczny spadek odsetka zaoczkowanych embrionów (do ok.
48%) oraz odsetka wyklucia larw (ok. 46%). Jest to pierwsze doniesienie przedstawiaj¹ce mo¿liwoœæ podwójnej kriokonserwacji nasienia ryb. Wczeœniej zamro¿one
nasienie ryb mo¿na rozmroziæ i ponownie zamroziæ, co skutkuje stopniowym spadkiem
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odsetka ruchliwych plemników, jednak¿e przy jednoczesnym zachowaniu jego zdolnoœci zap³adniaj¹cej. Nasze wyniki wyraŸnie wskazuj¹ na skutecznoœæ podwójnej kriokonserwacji nasienia ryb. Podejœcie to mo¿e byæ wa¿ne dla poprawy skutecznoœci wykorzystania kriokonserwowanego nasienia ryb, co mo¿e potencjalnie zredukowaæ koszty
i przestrzeñ niezbêdn¹ do utrzymania banku zamro¿onego nasienia. Metoda podwójnej
kriokonserwacji mo¿e byæ nowym narzêdziem w pe³niejszym wykorzystaniu cennych
prób zamro¿onego nasienia, co mo¿e zwiêkszyæ mo¿liwoœæ ochrony zagro¿onych
gatunków ryb i osobników, które s¹ niezwykle cenne dla akwakultury.
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