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Celem badañ by³o: (I) przeanalizowanie efektów stosowania profilaktycznych k¹pieli

stawowych tarlaków sandacza (Sander lucioperca) w soli kuchennej na ich œmiertelnoœæ

potar³ow¹, (II) okreœlenie odpowiedzi fizjologicznej sandacza (wskaŸniki hematologiczne

i biochemiczne) na k¹piele w wodnym roztworze chlorku sodu. Wykazano, ¿e k¹piele

w soli kuchennej mog¹ obni¿aæ straty potar³owe wœród stawowych tarlaków sandacza.

W testach stosowano: krótkotrwa³e k¹piele tarlaków (KK): 60, 120, 240 min (koncentra-

cje soli 5, 10, 15 g l-1) i d³ugotrwa³e k¹piele (DK): 36, 72, 144 h (koncentracje soli 2,5, 5 i 10

g l-1). Stosowanie krótkotrwa³ych k¹pieli okaza³o siê nieskuteczne. Œmiertelnoœæ ryb

w fazie 1 (10 dni po tarle) wynios³a bowiem 100%. Jedynie w przypadku k¹pieli w najwy¿-

szym z testowanych stê¿eñ soli (15 g l-1) i d³u¿szych czasach k¹pieli (120 i 240 min)

wskaŸnik œmiertelnoœæ w fazie I zredukowano do 75%. Du¿o bardziej skuteczne okaza³y

siê k¹piele DK. W najkorzystniejszym wariancie (stê¿enie 5 g l-1, 10 g l-1; czas k¹pieli 144

h) straty te zredukowano do 0% (zarówno w fazie I, jak i fazie II (kolejne 70 dni przetrzy-

mywania ryb).

W przypadku k¹pieli sandacza w roztworach NaCl odnotowano istotny wzrost warto-

œci hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i czerwonych cia³ek krwi (RBC) u ryb k¹panych

przez 30-60 min w roztworach o stê¿eniu 10-20 g NaCl l-1. Co istotne, wartoœci Hb, Ht,

RBC utrzymywa³y siê na podwy¿szonym poziomie przez co najmniej 24 h po zakoñcze-

niu k¹pieli. Stosowane k¹piele skutkowa³y istotnym wzrostem poziomu bia³ych cia³ek

krwi (WBC). Reakcja hematologiczna sandacza wskazuje, ¿e ich stosowanie nie jest do

koñca obojêtne dla tego gatunku. Dog³êbniej powinny zostaæ przeanalizowane efekty ich

aplikowania na szeroko rozumiany dobrostan tego gatunku.

WYLÊGARNIA 2019
11-13 wrzeœnia 2019, Bia³owie¿a

48




