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Ryby jesiotrowate wykazuj¹ na etapie larwalnym ró¿norodne zachowania zwi¹zane
z dyspersj¹ i pasywn¹ migracj¹ z miejsca wyklucia. D³ugoœæ, intensywnoœæ i dobowe
natê¿enie dryftu ró¿ni siê u poszczególnych gatunków. Badano biern¹ migracjê larw
jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) i sterleta (Acipenser ruthenus) przez pierwsze 10 dni po wykluciu. Badania przeprowadzono w dwóch basenach z okrê¿nym
przep³ywem wody, z pod³o¿em ¿wirowym i bez substratu. Próby przeprowadzono
w œwietle dziennym i w ciemnoœci. Na dryft sterleta wp³yw mia³a obecnoœæ substratu, ale
nie by³o wp³ywu warunków œwietlnych ani obu czynników ³¹cznie. Prêdkoœæ dryftu sterleta na pod³o¿u wzros³a w ci¹gu pierwszych 5 dni ze œrednich 1,2 do 5,4 cm s-1 i by³a
wyrównana w ci¹gu ostatnich 5 dni, osi¹gaj¹c œredni¹ 3,2 cm s-1. W zbiorniku bez substratu prêdkoœæ dryftu sterleta wzros³a w pierwszych dniach z 3,4 do 9,8 cm s-1 (w ciemnoœci) i z 3,4 do 9,2 cm s-1 (w œwietle), a nastêpnie spad³a, osi¹gaj¹c 3,2 cm s-1. W pierwszych 4 dniach okresu badawczego dryft larw sterleta w zbiorniku bez pod³o¿a by³ 1,8 do
6,1 razy szybszy ni¿ w zbiorniku z pod³o¿em. Na dryft jesiotra ostronosego wp³yw mia³a
obecnoœæ pod³o¿a i warunki œwietlne, ale nie oba czynniki ³¹cznie. Dryft jesiotra ostronosego na pod³o¿u wyst¹pi³ jedynie w dniach od 6 do 8 i 10 cm s-1 (ciemnoœæ) i od 7 do 8 cm
s-1 (œwiat³o) i by³ bardzo wolny œrednio 0,3 cm s-1. W ciemnoœci bez pod³o¿a prêdkoœæ
dryftu w ci¹gu pierwszych 3 dni wynosi³a œrednio 0,1 cm s-1, a nastêpnie stopniowo wzrasta³a w ci¹gu nastêpnych 7 dni do 2 cm s-1. W warunkach oœwietlenia bez pod³o¿a maksymalna prêdkoœæ dryftu (3,6 cm s-1) wyst¹pi³a w 7 dniu, a nastêpnie spad³a do 1 cm s-1
w ostatnim dniu badania.
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