
„Programy Operacyjne UE jako instrumenty wsparcia 
innowacji w rybactwie - przegląd najważniejszych 

osiągnięd” 

Warsztaty szkoleniowe

„DOSKONALENIE TRANSFERU INFORMACJI I WIEDZY MIĘDZY NAUKĄ A PRAKTYKĄ RYBACKĄ”

organizowane przez Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu  oraz Wydział Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie

w ramach projektu 7th PR UE TRAFOON (Traditional Food Network to Improve the Transfer of Knowledge for Innovation)

Piotr Gomułka, Jarosław Król

Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, 

Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie

Ustroń - Gołysz, 15 – 16 września 2016 roku



Wykorzystanie wyników badao naukowych w praktyce 
rybackiej - przykład wdrożenia zrealizowanego w 

ramach projektu Trafoon

Wdrożenie metody immobilizacji tarlaków szczupaka za 
pomocą dwutlenku węgla w Gospodarstwie Rybackim 
Ostróda

Wdrożenie przeprowadzane jest we współpracy z 
pracownikami IRŚ w Olsztynie; dr M.J. Łuczyoskim i dr 
A. Szczerbowskim

2



Uzasadnienie podjęcia prac wdrożeniowych

Wdrożenie wykonano na wniosek Gospodarstwa 
Rybackiego Ostróda zgłoszony podczas szkolenia 
zatytułowanego „Ochrona zdrowia ryb w aspekcie 
jakości i bezpieczeostwa żywności”, które odbyło się w 
Olsztynie w roku 2015 i zostało zrealizowane w ramach 
projektu Trafoon.
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Gospodarstwo Rybackie Ostróda

• Ośrodek Zarybieniowy Warlity Wielkie

• 6000 ha jezior; w tym 60% powierzchni to 
jeziora typu sielawowego

• Produkcja materiału zarybieniowego karpia, 
sielawy, szczupaka, suma i sandacza
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Szczupak w GR Ostróda

• Roczne odłowy szczupaka rocznie ok. 8 ton

• W tym tarlaków 4 tony 

• Zarybienia wód własnych wylęgiem żerującym 6 mln szt. 
(pozostała ilośd wyprodukowanego materiału zarybieniowego 
jest odsprzedawana innym użytkownikom)

• Wysoka efektywnośd inkubacji – 80% wyklucia

• Od wielu lat GR Ostróda praktykuje zwracanie tarlaków 
szczupaka do wód z których zostały odłowione
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Rola szczupaka w gospodarce rybami 
drapieżnymi w Polsce

Odłowy szczupaka

• Gospodarcze 268 ton w 2014 r (Wołos i inn. 2016)

• Wędkarskie 893 t w 2014 r. (Wołos i inn. 2016 )

• Presja kormorana ok 1000 ton. w roku 2014 
(Mickiewicz 2016)

• Presja kłusownicza ?

Odłowy tarlaków wynoszą średnio rocznie 23% 
całkowitych odłowów tego gatunku
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Rola szczupaka w gospodarce rybami 
drapieżnymi w Polsce

• Zarybienia prowadzi 90% gospodarstw i jest 
nimi objęte 83% powierzchni jezior

• W 2014 roku do jezior wprowadzono:

– 162 mln szt. wylęgu

– 4 mln narybku letniego

– 42,5 t narybku jesiennego

– 4 t starszych ryb

– Udział wartości zarybieo szczupakiem wyniósł 36%

(Mickiewicz 2016)
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Określenie problemu

• W celu zmniejszenia strat manipulacje rybami 
przeprowadza się pod osłoną środków 
farmakologicznych, 

• Zgodnie z prawem, przy temperaturze 10° - 12°C 
okres karencji powinien trwad od 42 do 50 dni co jest 
w praktyce niewykonalne, 

• Ryby poddane anestezji, które sną podczas 
pobierania gamet nie mogą by wprowadzone do 
obrotu i muszą zostad zutylizowane, 

• Zadanie: zastosowanie metody, która, nie generuje 
niebezpiecznych pozostałości w tkankach ryb, nie 
wymaga okresu karencji i nie jest nazbyt kosztowna. 8



Znieczulenie ryb za pomocą CO2

• Pierwsza substancja chemiczna zastosowana do 
znieczulania ryb

• Trudności w ustaleniu stężenia 

• Nadmierna ekscytacja ryb

• Stosunkowo długi okres indukcji znieczulenia i 
wybudzania ryb

• Znaczne różnice gatunkowe

• Istotny wpływ na wskaźniki fizjologiczne ryb (kwasica 
oddechowa, limfopenia)
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Znieczulenie ryb za pomocą CO2

Postać Dawka

Anestezja

Gatunek ryby Literaturaczas 

indukcji

czas 

wybudzania

Dwutlenek 

węgla 

(gaz)

200 – 1500 

mg/l

(50% CO2: 

50% O2)

< 3 min 8 – 14 min łososiowate

Barton i in. 1986; 

Bell 1987; Bell i 

Blackburn 1984; 

Britton 1983; 

Gilderhous i 

Marking 1987; 

Iwama i in. 1989; 

Turvey i Genoe 

1984 

290 – 460 

ml/min
20 min 30 min karp

Itzawa i Takeda 

1982

1 – 1,78 l/min,

50% CO2

30 min 20 – 30 min karp

Mitsuda i in. 

1988; Mitsuda i 

in. 1980, Mitsuda 

i in. 1982

100 – 250 

mmHg CO2

~ 30 min < 40 min karp

Yoshikawa i in. 

1988; Yoshikawa

i in. 1991 



Materiały i metody: Pomiar CO2 w wodzie

• KARAT – aparat do pomiaru stężenia CO2 
rozpuszczonego w wodzie

• Fresenius i Grünhut (1914)

• Żak (2005)



Materiały i metody

Nasycanie wody CO2

• Zbiornik o pojemności ok. 300 l

• Nasycanie mieszaniną gazów CO2 i 
powietrza za pomocą aeratorów 
rurowych (średnica pęcherzyków 0,5 
do 3 mm) w proporcji odpowiedniej 
dla żądanego stężenia. 

• Proporcje ustalano na podstawie 
przepływu gazów (np. 0,3 l min-1 CO2

i 0,7 l min-1 powietrza odpowiada 
30% udziałowi CO2 w mieszaninie 
gazów)
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Materiały i metody: Nasycanie wody CO2
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Materiały i metody

Określenie optymalnego stężenia

• Testy wykonano w 2016 roku 

• Ryby eksponowano na stężenia od 450mg l-1 do 1050 
mg l-1

• Najlepsze efekty uzyskano przy stężeniu 950 mg l-1 i 
czasie ekspozycji ok. 20 min

• Śmiertelnośd wyniosła 3% 
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Materiały i metody

• Właściwe próby wykonywali bez nadzoru pracownicy 
GR Ostróda

• Łącznie wykorzystano 209 sztuk  szczupaka 
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Wyniki

• Zastosowane stężenie (950 mg CO2 w litrze) 
pozwoliło na osiągnięcie zadowalającej 
immobilizacji ryb w czasie ok. 20 min. 

• Śmiertelnośd ryb wyniosła 8,1% i była niższa 
od średniej śmiertelności tarlaków notowanej 
w GRO, która wynosi ok. 15 % (od 10 do 60%, 
w zależności od kondycji ryb)  
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Uwagi GR Ostróda

• Koniecznośd zmiany organizacji tarła szczupaka w 
GRO

– Monitorowanie stężenia CO2

– Monitorowanie stopnia immobilizacji ryb

• GRO deklaruje stosowanie tej metody w 
praktyce
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Dziękuję za uwagę
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