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W pracy porównano procedury i wyniki sztucznego rozrodu tarlaków jesiotra syberyj-

skiego (Acipenser baerii) utrzymywanych w stawach i systemach recyrkulacyjnych (RAS).

Badania wykonano w latach 2016-2021. Wiek samic uczestnicz¹cych w rozrodzie waha³

siê od 9 do 16 lat, a ich masa cia³a od 8,6 do 30,7 kg. Tarlaki „stawowe” w okresie letnim

przetrzymywano w stawach ziemnych o powierzchni 0,12-0,13 ha i g³êbokoœci maksymal-

nej 2 m, a jesieni¹ przenoszono je do mniejszych stawów betonowych, o powierzchni 0,02

ha i g³êbokoœci maksymalnej 2 m. W systemach recyrkulacyjnych utrzymywano je base-

nach rotacyjnych o œrednicy 6 m i g³êbokoœci 1,5 m. Dojrza³e ryby z obydwu grup przeno-

szono do systemu dojrzewalni, gdzie poddawano je jednakowej procedurze przed-

tar³owej. W wyniku prowadzonego sztucznego rozrodu ikrê pozyskano od 97,6% samic

pochodz¹cych z chowu stawowego i 78,4% samic wychowanych w systemie recyrkula-

cyjnym. G³ówn¹ przyczyn¹ niepozyskania ikry podczas rozrodu by³o nieprawid³owe doj-

rzewanie gonad u czêœci ryb utrzymywanych w RAS, które nie zosta³o rozpoznane w trak-

cie przegl¹dów przedtar³owych. Masa pozyskanej ikry liczona w stosunku do masy cia³a

tarlaka by³a wiêksza o ponad 2% u tarlaków stawowych, u których stanowi³a 13,7% masy

cia³a, w porównaniu do 11,5% masy cia³a u tarlaków z basenów RAS. Prze¿ywalnoœæ ikry

do wyklucia larw by³a zbli¿ona w obydwu grupach tarlaków i wynosi³a 52,9% u ryb stawo-

wych i 46,0% u samic z systemów recyrkulacyjnych. Prezentowane wyniki wskazuj¹, ¿e

rozród samic stawowych daje obecnie wiêksze szanse uzyskania lepszej jakoœci ikry,

z kolei rozród ryb z systemów recyrkulacyjnych daje du¿o wiêksze mo¿liwoœci dostosowa-

nia terminu rozrodu do potrzeb odbiorców – oœrodków chowu jesiotrów. Obecnie optymal-

nym rozwi¹zaniem wydaje siê po³¹czenie utrzymywania tarlaków w stawach w okresie

wzrostu i przenoszenia ich do systemów recyrkulacyjnych w okresie przedtar³owym.
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