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Jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus) jest jedyn¹ ryb¹ jesiotrowat¹ naturalnie

wystêpuj¹c¹ w Polsce. Odbudowê populacji tego gatunku prowadzi siê na bazie materia³u

zarybieniowego wyprodukowanego w tradycyjnych wylêgarniach, gdzie ryby przetrzymy-

wane s¹ w jednokolorowych basenach bez pod³o¿a. Wykazano, ¿e wiele gatunków ryb

pochodz¹cych z takich wylêgarni nie potrafi po wypuszczeniu na wolnoœæ w pe³ni wykorzy-

stywaæ heterogenicznego, naturalnego habitatu. Brak takich umiejêtnoœci mo¿e skutko-

waæ nieskutecznym ¿erowaniem lub zwiêkszonym zagro¿eniem ze strony drapie¿ników.

W literaturze brakuje informacji na temat procesu adaptacji ryb do naturalnych warunków

œrodowiskowych. Celem doœwiadczenia by³o okreœlenie czasu, jaki potrzebny jest m³odo-

cianym jesiotrom ostronosym do adaptacji do ¿wirowego substratu. Dwie grupy ryb prze-

niesiono na czas adaptacji do basenów z pod³o¿em ¿wirowym na odpowiednio czterna-

œcie (A14) i dwadzieœcia osiem dni (A28). Grupy kontrolne (A0) zosta³y przeniesione do

identycznych basenów bez substratu na taki sam czas. Po okresie adaptacji ryby przenie-

siono do basenów doœwiadczalnych. Dno ka¿dego basenu doœwiadczalnego by³o równo-

miernie podzielone na cztery strefy: dwie pokryte ¿wirem i dwie bez substratu. Przez kolej-

nych siedem dni, za pomoc¹ kamer wideo o wysokiej rozdzielczoœci, szeœæ razy w ci¹gu

doby rejestrowano, w której strefie znajduj¹ siê ryby. W grupie A0 œrednio (± SD) 14,2 ±

6,4% przebywa³o w strefie z pod³o¿em. W grupie A14 by³o to œrednio 25,9 ± 12,3% ryb, a

w grupie A28 – 48,3 ± 17,4%. Wszystkie ró¿nice by³y istotne statystycznie. Wykryto rów-

nie¿ istotne ró¿nice miêdzy zachowaniem ryb w dzieñ i w nocy. Dopiero po 28 dniach

adaptacji ryby zbli¿y³y siê do neutralnego traktowania pod³o¿a ¿wirowego. Dla ryby

wypuszczonej do œrodowiska naturalnego 28 dni ¿ycia w stresogennym, obcym habitacie,

którego zasobów nie potrafi wykorzystaæ, oznacza prawdopodobnie œmieræ.
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