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Wykorzystanie sztucznych krzeœlisk w rozrodzie sandacza (Sander lucioperca) umo-
¿liwia naturalny behawior rozrodczy tego gatunku, który jako jeden z nielicznych ikrê
sk³ada na tzw. gniazda. W badaniach analizowano rodzaj substratu, jego parametry i roz-
miar krzeœlisk. Do budowy krzeœlisk wykorzystano tworzywo sztuczne, s³omê ry¿ow¹ i
kokosow¹ o d³ugoœci w³ókien od 2 do 20 cm. Rozmiar testowanych krzeœlisk waha³ siê
od 60 × 60 cm do 100 × 100 cm. Stwierdzono, ¿e efektywnoœæ rozrodu sandacza zale¿y
od rodzaju zastosowanego krzeœliska (substratu do z³o¿enia ikry). Nieprzydatne okaza³y
siê krzeœliska z tworzywa sztucznego, na których z³o¿ona ikra pleœnienia³a i szybko
obumiera³a. W przypadku s³omy ry¿owej i kokosowej decyduj¹ce znaczenie mia³a
d³ugoœæ substratu (ŸdŸbe³ s³omy). W krzeœliskach o d³ugim substracie (oko³o 20 cm) ikra
by³a rozproszona na ca³ym krzeœlisku, zarówno w p³aszczyŸnie poziomej (na du¿ej
powierzchni krzeœliska), jak i pionowej (wzd³u¿ poszczególnych wi¹zek s³omy), co pozy-
tywnie wp³ywa³o na rozwój i prze¿ywalnoœæ ikry.

W przypadku rozmiaru krzeœlisk stwierdzono, ¿e najczêœciej dotychczas stosowane
rozmiary (60 × 60 cm) s¹ zbyt ma³e dla du¿ych samic sandacza. W przypadku ryb o masie
cia³a > 3 kg znaczna czêœæ sk³adanej ikry znajdowa³a siê poza krzeœliskiem, to jest na
dnie lub nawet na œciankach basenu tar³owego. Przy zastosowaniu krzeœlisk o wielkoœci
100 × 100 cm takich negatywnych skutków nie obserwowano. Nawet najwiêksze samice
(o masie cia³a do 8 kg) rozmieszcza³y ca³¹ ikrê na krzeœlisku, g³ównie w jego œrodkowej
czêœci. Wydaje siê zatem konieczne, przynajmniej w odniesieniu do du¿ych ryb stosowa-
nie wiêkszych krzeœlisk. Nale¿y tu jednak zwróciæ uwagê na koniecznoœæ nieco innej kon-
strukcji takich krzeœlisk, poniewa¿ po namokniêciu krzeœliska znacznie zwiêkszaj¹ swój
ciê¿ar i s¹ potem bardzo trudne do przeniesienia np. przed wykluciem larw.
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