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Summary
The parasitofauna of 133 brook trouts, Salvelinus fontinalis (Mitchill), and 130 brown trouts, Salmo trutta

morpha fario tinne, were studied. The state of pathologic changes in 119 brook trouts and 173 brown trouts
was 

-determined 
at fh" same time. The fish ori§inated from 5 Thtra ponds and 4 Tatra rivers. Five parasite

species were detected: idostomum farionis (Mueller, 1780), Crepidostomu
1900, Nicolla wisniews 1958); Nematoda: Cystidicoloides tenuissima (Zed
thocephala: Neoechinorhynchus rutili (Miitler, 1780). The following pathologic changes
mon: 

-paleness 
of the livei, swells and ecchymosis. Tumours of thyroid gland and stomaeh, ąs well as spinal

cord deformations were detected in brook trouts.

Sa]monidaeTatr stanowią ważne ogniwo ekolo-
giczne w ł ańcuchu tro ficznym, warunkuj ącym pr ze -

zycie tnnych gatunków rwieruąt, np. lvydry i zimo-
rodka (4). Poznanie stanu inwazji pasozytniczej i
zm:'al patologicznych ryb łososiowaĘch umozliwi
podjęcie działań zmie
ny pstrągów, Badania
pstrągów prowadzone
skiego (7).

Material i metody

W okresie od czerwca 1994r. do listopada 1996r.zba-
dano parazytofaunę 133 pstrągów źródlanych, Salveli-
nus fontinalis (Mitchill) i 130 pstrągów potokoł\ych,
Sa]mo trutta morpha fario Linnć. Równolegle ocenio-
no stan zdrowotny 119 pstrągów źródlanych i 1,73 pstrą-
gów potokowych. Ryby pochodziły z następujących sta-
nowisk:

Pstrąg potokowy:
1. Morskie Oko (1410 m n.p.m.), Thtry polskie
2. Rybi Potok w poblizu odplyłvu z Morskiego Oka

(ok. 1380 m n.p,m.), Thtry polskie
3. Popradzki Staw (1513 m n.p.m.), Thtry slowackie
4. Bielski Potok (odcinek 800-850 m n.p.m.) - potok

plynący pograniczem Thtr słowackich i Magury Spiskiej
5. Gospodarstwo rybackie w Wychodnej (750 m

n.p.m.), Thtry slowackie
6. Potokw Wychodnej (663 m n.p.m.), Thtry słowackie.
7.Bia|y Wag (750 m n.p.m.), Thtry słowackie.
Pstrąg źród|any (populacje naturalżowane):
1. Zielony Staw Gąsienicowy (1670 m n.p.m.), Tatry

polskie
2. Czarny Staw Gąsienicowy (16żż m n.p.m.), Thtry

polskie.

W celu stwierdzenia pasozytów i zmian patologicz-
nych ryby poddawano standardowym badaniom. Prrry
lży citt mikroskopu stereoskopowego prze glądano :

skórę, skrzela, oczy i narządy wewnętrzne . Znalezione
pasozyty utrwalano w mieszaninie kwasu octowego i for-
maliny, a następnie konserwowano w 70% alkoholu. W
cell oznaczenia poszczególnych gatunków wykonyva-
no preparaty totalne: przywry i kolcogłowy barwiono w
karminie ałunowym, odwadniano w szeregu alkoholo-
wym, prześwietlano w kreozocie izatapiano w balsamie
kanadyjskim; nicienie prześwietlano w laktofenolu i za-
tapiano w glicerozelatynie. Współczynnik kondycji ryb
został obliczony przy pomocy wzoru Fultona.

Wyniki iomówienie
Stwierdzono występowanie 5 gatunków pasozy-

tów należących do Digenea: Crepidostomum fario-
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Tab. 1. Przegląd parazytofauny pstrąga potokowego (Salmo trutta morpha fario) w stawach i potokach Thtr
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najwyzsze wartości ekstensyłvności i intensyłvnośći
uzyskano w czerwcu. Dla C. farionis i N. rufń nie
uzyskano takiej korelacji; pasozyĘ występowały licz-
nie zarówno latem jak i jesienią. Najbardziej pato-
genny dla ryb ze znalezionych pasozytów był kolco-
głów N. rutili, którego ryjek z reguły tkwił w ścianie
jelita zyłviciela.

Ocenę stanu zdrowotnego ryb przedstawiono w
tab. ż. Nie obserwowano deformacji i makrosko-
powych zmianskrzeli badanych ryb. U 63 sqa pstrą-
gów z Morskiego Oka i 50,0Vo z Bielskiego Potoku
stwierdzono zmiany banły wątroby w postaci bla-
dości, obrzęków i wybroczyn. Moze to być konse-
kwencj ą postępuj ącej degradacji wym. zbiorników



wodnych. U pstrągów
źródlanych odnotowa-
no występowanie gu-
zów tarczycy (4 - 1,0%

ryb, tab. 3, ryc.1). Jak
przypIlszcza Mach-Pa-
luszkiewicz (5) jest to
związane z niedobo-
rem jodu w podłozu
Zielonego i Czarnego
Stawu Gąsienicowego.
U pstrągów źródlanych
zCzarnego Stawu Gą-
sienicowego stwier-
dzano również glzy
żołądka i deformacje
kręgosłupa. W Zielo-
nym Stawie notowano
także skrajnie wychu-
dzone pstrągi, Wszyst-
kie te zmiany świadczą
o niedostatecznej se-
lekcji ryb ze względu
na brak drapiezników.

U pstrągów potoko-
lvych występuje więk-
szy odsetek (61,,87o)
ryb bez widocznych
zmian patologicznych
niż u pstrągów źródla-
nych (53,1%). Można
pr zypuszczaó, że p s tr ą g
potokowy jako gatu-
nek rodzimy zdołał się
lepiej przystosować
zdrowotnie do istnie-
jących warunków śro-
dowiska. Natomiast
pstrąg źródlany lvyka-

Tab.2. przegląd parazytofauny pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis|) w stawach i Poto-
kach Thtr

Tab. 3. Ocena stanu zdrowotnego pstrąga potokowego (Salmo trutta morpha fario) i pstrąga

źródlanego ( S a I vel i nu s fontin ali s) z Tatr

Ryc. 1. Pstrąg źród|any z wolem. Fot Leszek Rolbiecki, lipiec
1995, Czarny Staw Gąsienicovy (Pentax Super A, Macro)

zlĄe wyższy współczynnik kondycj i (tab. 
_ 

3). Gatu-
nek ten został wliedlony do stawów tatrzańskich pod
koniec lat czterdziestych (8).

piśmiennictwo

7.Aaderson R. C.: Nematode parasites of vertebrates. Their development

and transmission. CAB, Wallingford UK 1992, s. 408.

2. Dyk V.: Biológia 72, 333, 795'7.

3.Fagerholm H. P.: Acta Acad, Aboensis B, 40, 96, 1982.

4 - Kot M.: Tatry 4, 2ż, 1994,
5.Mach-Pa]uszkiewicz Z.: Mat. Konf.: Poziom metali ciężkichw tkankach

ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. Inst, Zoot,,

26.06.199'7, Balice k. Krakowa, s. 21.

6.Merritt S. V., PrattI.,. J. Parasit. 50,394,1964.
7 , Ś]usarski W.: Acta Parasitol. Polon. 6, 247 , 1958.

8. Zarnecki S.: Kosmos 5,'70'7, 7955.

Adres autora: prof. dr hab. Jerzy Rokicki, ul. Szyprórł 5E/8, 80-335

Gdańsk

1,8
(1 -4)

3,6
(1-8)

3,5
(3-7)

1,0
(1)

1,0
(1)

2,0
ł,2l

2,9

27

83

1

1

2

121

19,2

50,0

31 ,6

Crepidostonum larionis

crepidOstonum lariOnis

crepidast1mum laionis

Crepidostom um larionis

cystidicoloides
tenuissina

Neoechinorhynchus
ruIili

15

23

2

1

1

1

42

ziel0ny staw G.

Czarny Staw G.

Potok Wychodna

Staw hod.
Wychodna

Razem

1,05

1,01

1,04

0,97

,|,02

6,7

4,5

5,6


