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W poni¿szej pracy opisaliœmy wyniki podchowu narybku wêgorza (Anguilla anguilla)
w podchowalni wykorzystywanej g³ównie do podchowu koregonidów (Coregonus sp.).
Narybek wêgorza o œredniej masie cia³a 0,2 g, pochodzi³ z transportu przejêtego na gra-
nicy jako próba przemytu. Przed obsadzeniem ryb w podchowalni dokonano szeregu
przystosowañ polegaj¹cych m.in. na zainstalowaniu w basenach podchowowych dodat-
kowych zabezpieczeñ krawêdzi basenów przed ucieczk¹ narybku po œcianach, przygo-
towaniu specjalnych le¿aków, s³u¿¹cych do karmienia i póŸniejszego odpoczynku naje-
dzonych ryb oraz zaciemnieniu pomieszczenia. W ¿ywieniu wstêpnym zastosowano
mro¿on¹ ikrê dorsza (Gadus morhua), a nastêpnie pasze komponowane. Narybek kar-
miono rêcznie pocz¹tkowo w odstêpach co 8 godzin, nastêpnie co 6 i co 4 godziny.
Oko³o 10 minut przed planowanym ¿ywieniem w³¹czano oœwietlenie hali podchowowej
i wy³¹czano je po zakoñczeniu karmienia. Podchów trwa³ ogó³em 77 dni, w tym czasie
œrednia masa cia³a ryb wzros³a z 0,20 do 0,93 g. Stwierdzono typowe dla tego gatunku
znaczne zró¿nicowanie wielkoœci podchowywanych ryb, œrednia masa cia³a w poszcze-
gólnych basenach mieœci³a siê w zakresie od 0,62 do 1,67 g. Nie obserwowano istotnych
problemów zdrowotnych, poza okresem bezpoœrednio po transporcie ryb, kiedy u czêœci
osobników stwierdzono wystêpowanie pleœniawki w ró¿nych miejscach cia³a: na g³owie,
ogonie i po bokach cia³a. By³o to prawdopodobnie zwi¹zane z postêpowaniem z rybami
na przejœciu granicznym: zmianami temperatury, wa¿eniem ryb, póŸniejszym transpor-
tem. Prze¿ywalnoœæ w okresie podchowu wynios³a 68,5%. Ca³kowity wspó³czynnik
pokarmowy pasz (uwzglêdniaj¹cy zarówno skarmion¹ paszê i ikrê dorsza) wyniós³ 2,46.
Wspó³czynnik pokarmowy samej paszy komponowanej, to jest w okresie gdy ryby
¿ywiono wy³¹cznie pasz¹, ró¿ni³ siê znacznie w poszczególnych basenach i wyniós³ od
1,11 w grupach szybciej rosn¹cych do 1,87 w grupach wolno rosn¹cych. Narybek wêgo-
rza okaza³ siê odporny na niesprzyjaj¹ce warunki œrodowiskowe (azot amonowy i azoty-
ny), co by³o kluczowe w pocz¹tkowym okresie podchowu. Do najwa¿niejszych warun-
ków powodzenia podchowu nale¿y równie¿ zaliczyæ bardzo dok³adne zabezpieczenie
basenów przed ucieczk¹ ryb, a zw³aszcza ich górnych krawêdzi.
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