
Wp³yw implantacji nadajników telemetrycznych na stan

kondycyjny i fizjologiczny m³odocianego okonia

(Perca fluviatilis)

Maciej Ro¿yñski
1
, Krystyna Demska-Zakêœ

2
, Zdzis³aw Zakêœ

1

1Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie
2Katedra Ichtiologii i Akwakultury, Wydzia³ Bioin¿ynierii Zwierz¹t, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu dootrzewnowej implantacji nadajników teleme-

trycznych (TT) z ró¿nym sposobem zamkniêcia rany u okonia (Perca fluviatilis) (œrednia

masa cia³a – 78,33 g). W eksperymencie I zastosowano szwy (grupa ST), natomiast

w eksperymencie II klej (grupa KT). Po zabiegu ryby podchowywano przez 42 dni w sys-

temach recyrkulacyjnych (RAS). Ró¿nice w parametrach wzrostu i kondycji ryb stwier-

dzono tylko w pierwszym tygodniu badañ. Osobniki z grupy KT wykazywa³y ni¿sze war-

toœci dziennego przyrostu masy cia³a (DGR) i wzglêdnego przyrostu masy cia³a (SGR)

oraz wy¿szy wspó³czynnik pokarmowy paszy (FCR). W parametrach hematologicznych

w grupie KT oznaczono ni¿sze wartoœci œredniej objêtoœci krwinki czerwonej (MCV)

i trombocytów (PLT), natomiast w parametrach biochemicznych w grupie ST obni¿on¹

aktywnoœæ fosfatazy alkalicznej (ALP) i stê¿enie jonu magnezu. W grupie ST znaczek

utraci³o 33,3% osobników, natomiast w grupie KT 77,8%. Ró¿nice w gojeniu siê ran

odnotowano tylko w drugim tygodniu podchowu. W grupie ST zaobserwowano ca³kowi-

te zamkniêcie naciêcia, natomiast w grupie KT rany otwarte w 50%. Pomimo wysokiego

odsetka zagojenia ran poimplantacyjnych w obu grupach, z uwagi na znaczne straty

znaczków, ¿adna z badanych metod nie mo¿e byæ polecana u okonia. U tego gatunku

efektywniejsze mog³yby okazaæ siê nadajniki TT z wewnêtrzn¹ anten¹. Dopracowania

wymaga równie¿ metoda zamykania naciêcia w celu wyeliminowania strat znaczków.

Badania zosta³y sfinansowane jako czêœæ projektu o numerze IRS-046-35/-1.1/1/2016 “Wp³yw implantacji
znaczków telemetrycznych na dobrostan sandacza (Sander lucioperca) i okonia (Perca fluviatilis)” oraz z tema-
tu statutowego S-028 Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie. Badania zaprezentowane w przed³o-
¿onej pracy zosta³y przeprowadzone w zgodzie ze standardami etycznymi (Zgoda nr 24/2011, 30.03.2011).
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