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1. Imię i nazwisko 

 
Małgorzata Ewa Bonisławska  

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

 

 magister inżynier rybactwa morskiego, w zakresie rybactwo i ochrona morza– 

01.07.1997r., Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Akademia 

Rolnicza w Szczecinie. Temat pracy magisterskiej „Orientacja przestrzenna 

zarodków troci (Salmo trutta L.) i pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) 

w naturalnym i sztucznym polu magnetycznym”.  

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Formicki 

 doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie rybactwa – 16.01.2002r., Wydział 

Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Akademia Rolnicza w Szczecinie. 

Temat rozprawy „Wpływ temperatury na tempo i przebieg embriogenezy u ryb”. 

Praca realizowana była w Zakładzie Anatomii i Embriologii Ryb przy finansowym 

wsparciu Komitetu Badań Naukowych w ramach projektu badawczego 

(promotorskiego) nr 5 P06D 011 18.  

Promotor: Prof. dr hab. Aleksander Winnicki, 

Recenzenci: Prof. dr hab. Bernard Kłyszejko, 

Prof. dr hab. Ryszard Bartel 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu  

 
 1.09.2003 – obecnie – adiunkt w Zakładzie Sozologii Wód na Wydziale Nauk  

o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie  

 1.09. 2002 –1.09. 2003 starszy technik w Zakładzie Ekologii i Ochrony Morza, 

Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Szczeciński,  

 1.10.1997 – luty 2001 doktorant – Międzywydziałowe Studia Doktoranckie, 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie 

 



dr inż. Małgorzata Bonisławska  Załącznik nr 2 

 3 

4. Wskazane osiągnięcia wynikające z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

4.1 Tytuł osiągnięcia 

Osiągnięciem naukowym stanowiącym podstawę do ubiegania się o stopień naukowy 

doktora habilitowanego jest rozprawa  

„Przebieg wczesnej ontogenezy wybranych gatunków ryb w wodach  

o zróżnicowanym zasoleniu” 

Monografię wydano w sierpniu 2014 roku za zgodą Rektora Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przez Wydawnictwo Uczelniane ZUT  

w Szczecinie, str. 84. ISBN 978-83-7663-179-0.  

Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, Prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś 

 

4.2 Omówienie celu naukowego rozprawy habilitacyjnej, osiągniętych 

wyników, oraz omówienie ich ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie i cel 

Wśród czynników środowiskowych oddziaływujących na organizmy wodne (w tym 

ryby) szczególnie ważnym jest zasolenie wody. Wpływa ono na gamety ryb (jaja i plemniki), 

rozwijające się zarodki, formy młodociane oraz na osobniki dorosłe (Landergren i Vallin 

1998; Fashina-Bombata and Busari 2003; Bonisławska 2009; Fridman i in. 2012; Khatooni et 

al. 2012).  

Wzrastający poziom zasolenia wód śródlądowych powstały w wyniku działalności 

antropogenicznej (głównie: górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny i in.) wpływa 

znacząco na biocenozę miejscowych akwenów, zaś stopień mineralizacji wód stanowi istotny 

czynnik limitujący zasiedlenie i rozprzestrzenianie się hydrobiontów, a zatem i ryb. To 

sprawiło, że najliczniejsza obecnie grupa tych kręgowców, musiała na przestrzeni wieków 

ewoluować, aby opanować wody zarówno te o niskiej zawartości jonów – wody słodkie, jak i 

te bardzo zasolone. 

Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że zagadnienie oddziaływania wód o 

podwyższonym lub obniżonym zasoleniu na przebieg embriogenezy ryb morskich  

i słodkowodnych analizowane było przez wielu badaczy (Olifan 1940, 1941; Kryžanovski 

https://www.researchgate.net/researcher/2003789106_Khatooni
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1956; Holliday i Jones 1965; 1967; Rykova 1981; Tandler i in. 1995; Bohlen 1999; Fashina-

Bombata i Busari 2003; Bonisławska 2009; Yang i Chen 2006; Fridman i in. 2012; Khatooni i 

in. 2012). Nie wszystko w pełni zostało wyjaśnione, dlatego też w niniejszej pracy podjęto 

próbę znalezienia odpowiedzi, w jakim stopniu i w jaki sposób zasolona woda (stanowiąca 

otaczające środowisko rozrodu ryb) oddziaływuje na przebieg embriogenezy i wylęg 

wybranych gatunków ryb słodkowodnych i tych bytujących w wodach lekko zasolonych 

(estuariowych). 

Występujące okresowo lub też stałe niewielkie wahania wartości zasolenia wód 

słodkich, tolerowane i niepowodujące drastycznych zmian w organizmach osobników 

dorosłych, mogą wpływać na etapy wczesnej ontogenezy ryb. Biorąc pod uwagę fakt, że 

wody rzeczne w większości to wody o niskim (0,2 PSU) i średnim (0,2–0,5 PSU) zasoleniu 

oraz analizując informacje dotyczące ich zanieczyszczeń, postanowiono w pracy zastosować 

zasolenie wody 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 PSU. Zakładano, że dokładniejsze zbadanie 

oddziaływania wody o względnie niskim zasoleniu (aczkolwiek wyższym niż wody słodkie) 

na przebieg rozwoju zarodkowego ośmiu gatunków ryb słodkowodnych pochodzących z 

różnych rodzin, których okres tarła i rozwoju embrionalnego przebiega w sezonie jesienno-

zimowym – sieja Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758), sielawa Coregonus albula 

(Linnaeus, 1758), miętus Lota lota (Linnaeus, 1758), oraz w sezonie wiosenno-letnim – okoń 

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758), szczupak Esox lucius (Linnaeus, 1758), jaź Leuciscus idus, 

(Linnaeus, 1758), krąp Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), karp Cyprinus carpio (Linnaeus, 

1758), stanie się pomocne w pełniejszym wyjaśnieniu mechanizmów i sposobów regulacji 

osmotycznej w trakcie rozwoju zarodkowego ww. gatunków ryb.  

Wyniki  

Najważniejszym ustaleniem moich badań jest fakt, że zasolenie wody wpływa na 

poszczególne etapy rozwoju zarodkowego i w zależności od gatunku ryby, efekty tego 

wpływu są wielce zróżnicowane a mianowicie: 

 Zasolenie wody a dynamika uwodnienia jaj we wczesnym etapie embriogenezy badanych 

gatunków ryb 

Kluczowy etap embriogenezy jakim jest zapłodnienie przebiegał bez większych 

zakłóceń we wszystkich wariantach eksperymentu u badanych gatunków ryb. Proces ten 

zachodził nawet w wodzie o najwyższym zasoleniu wynoszącym 3,0–5,0 PSU, jednakże 

stwierdzono, że występują wówczas zakłócenia spowodowane zwiększonym zasoleniem 

https://www.researchgate.net/researcher/2003789106_Khatooni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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wody, w wyniku których odsetek jaj zapłodnionych wyraźnie maleje. W przypadku miętusa 

procent zapłonienia wynosił 41,0-43,0 (odpowiednio w wodzie o zasoleniu 4,0 i 5,0 PSU), w 

przypadku krąpia wynosił 45,0 (w wodzie 5,0 PSU) zaś w przypadku szczupaka odsetek jaj 

zapłodnionych wynosił tylko 20,0 (w wodzie 5,0 PSU).  

Po zapłodnieniu i zakończonym procesie uwodnienia jaj badanych gatunków ryb, 

analizowano zmiany ich wielkości w zależności od stopnia zasolenia wody. Uzyskane wyniki 

pomiarów jaj i zawartych w ich wnętrzu kul żółtkowych u gatunków ryb tarła jesiennego a 

mianowicie u siei i sielawy wskazywały na brak różnic statystycznie istotnych pomiędzy ikrą, 

której embriogeneza przebiegała w wodzie słodkiej, a tej której embriogeneza przebiegała w 

wodzie słonej. W związku z powyższym zaobserwowano również brak różnic statystycznie 

istotnych dotyczących wielkości przestrzeni okołożółtkowej w jajach w poszczególnych 

wariantach doświadczenia. 

Dokonane pomiary ikry pozostałych gatunków ryb wykazały, że jaja, których inkubacja 

odbywała się w wodzie słodkiej (wodociągowej) i w wodzie zasolonej różniły się wielkością. 

W przypadku gatunków ryb karpiowatych (karp, krąp, jaź) oraz szczupaka wraz ze 

wzrostem zasolenia wody jaja zwiększały swoją wielkość (średnice kul żółtkowych we 

wszystkich wariantach nie różniły się statystycznie istotnie), w związku z tym następował 

wzrost przestrzeni perywitellarnej w jajach tych gatunków ryb. Natomiast w przypadku 

okonia i miętusa zaobserwowano spadek wielkości przestrzeni okołożółtkowej (wielkość jaj 

wraz ze wzrostem zasolenia malała). Zaobserwowano również, że zasolenie wody 3,0–5,0 

PSU musiało spowodować zakłócenia już na etapie reakcji kortykalnej skoro wśród jaj 

szczupaka i miętusa odnotowano jaja pozbawione przestrzeni okołożółtkowej. Powyższe 

wyniki wskazują na fakt, że podwyższona mineralizacja wody powodowała zakłócenia w 

trakcie „uwodnienia” jaj i wówczas proces zasysania wody do tworzącej się szpary nie 

przebiegał prawidłowo. Biorąc powyższe pod uwagę, jony zawarte w roztworach zasolonych 

mogą bądź kumulować się w osłonce jajowej, zmieniać jej przepuszczalność i wówczas 

utrudniać proces „zasysania” wody do tworzącej się szpary, bądź też wnikać do wnętrza jaja i 

zaburzać reakcję kortykalną, co również może wpływać na tworzenie się płynu 

perywitellarnego i „uwodnienie” jaj, a tym samym na wielkość przestrzeni okołożółtkowej.  

Potwierdzeniem tego przypuszczenia są wyniki uzyskanych badań prowadzonych na 

osłonkach jajowych jazia. Badania te wykazały, że wraz ze wzrostem zasolenia wody, w 

której przebiegała inkubacja jaj, malała ilość kulistych tworów występujących na zewnętrznej 

stronie osłonki, przez co ikra wykazywała mniejszą zdolność przytwierdzania się do podłoża 
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a tym samym mogły pojawiać się zakłócenia w wymianie gazowej pomiędzy jajem a 

otoczeniem.  

 Przebieg i czas trwania embriogenezy badanych gatunków ryb w zróżnicowanych 

warunkach zasolenia wody  

Z przeprowadzonych badań wynika, że zarodki badanych ośmiu gatunków ryb, w jajach 

inkubowanych w wodzie słodkiej jak i zasolonej, wyznaczone etapy rozwoju zarodkowego 

(morula grubocząsteczkowa, drobnocząsteczkowa, zamknięcie blastoporu, podział woreczka 

żółtkowego - ryby karpiowate, początek pracy serca), osiągały przy takiej samej ilości 

jednostek termicznych (stopniogodziny lub stopniodni). Różnice zaobserwowano w 

końcowym etapie rozwoju zarodowego, wówczas, gdy zarodek choć niekiedy mniejszych 

rozmiarów, posiadający dużo materiału zapasowego (w postaci woreczka żółtkowego), a 

niekiedy jeszcze nie posiadający pigmentu w oczach, przygotowany jest już do opuszczenia 

osłonek jajowych. Wówczas zwiększona mineralizacja otaczającego środowiska powodowała 

przyśpieszenie wylęgu a przez to różnice w wymiarach wykluwających się larw. Proces 

opuszczania osłonek jajowych (spowodowany prawdopodobnie oddziaływaniem jonów 

zawartych w wodzie na proteolityczną sprawność enzymu wyklucia) rozpoczynał się szybciej 

w próbach jaj inkubowanych w wodzie zasolonej niż w próbach kontrolnych czyli w tych, w 

których jaja inkubowane były w wodzie wodociągowej lub rzecznej.  

W przypadku wszystkich badanych gatunków ryb najwyższym odsetkiem żywych 

zarodków (najwyższą przeżywalnością) charakteryzowała się próba jaj inkubowanych w 

wodzie wodociągowej lub w wodzie o niskim zasoleniu (1,0; 2,0 PSU). Wyjątek stanowiła 

sielawa, która charakteryzowała się we wszystkich próbach wysokim procentem żywych 

zarodków –powyżej 70,0%. Wśród osobników sielawy pochodzących z jaj inkubowanych w 

wodzie słodkiej i w wodzie zasolonej 1,0 PSU odnotowano najwyższy odsetek żywych 

zarodków (odpowiednio 79,0 i 81,0%) zaś w wodzie 5,0 PSU odsetek żywych zarodków 

wynosił, aż 73,0 %. Zastosowane w badaniach zasolenie wody wynoszące 5,0 PSU w 

przypadku okonia i szczupaka spowodowało, że procent przeżycia był bardzo niski i wynosił 

odpowiednio 8,0 i 19,0 %, natomiast w przypadku miętusa wynosił on 27,0 %. 

 Wpływ zasolenia wody na wczesną postembriogenezę badanych gatunków ryb 

Przeprowadzone badania wykazały, że zasolenie wody, oddziaływując bezpośrednio na 

zachodzące procesy w trakcie rozwoju zarodkowego badanych gatunków ryb, pośrednio 

wpłynęło na wielkość wylęgniętych larw. Skrócony czas trwania rozwoju zarodkowego, 
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będący skutkiem działania roztworów o największym zasoleniu (3,0; 4,0 i 5,0 PSU) 

spowodował, że wyklute osobniki okonia, jazia, karpia, krąpia i szczupaka były krótsze i 

obarczone większych rozmiarów woreczkiem żółtkowym od tych wyklutych z jaj 

inkubowanych w wodzie słodkiej i w wodzie o niewielkim zasoleniu (1,0; 2,0 PSU). W 

przypadku siei, sielawy i miętusa nie odnotowano różnic statystycznie istotnych pomiędzy 

wymiarami larw wyklutych z jaj inkubowanych w wodzie słonej i słodkiej. 

Wzrost mineralizacji wody, w której przebiegał rozwój zarodkowy badanych gatunków ryb, 

oprócz zmian w wielkości larw i zmian w ilości wyklutych zdrowych osobników, zwiększył 

stopień występowania różnorodnych deformacji ich. U larw badanych gatunków ryb 

zaobserwowano zniekształcenia różnego typu: osiowa i boczna krzywizna kręgosłupa, 

obrzęki serca, puchlina woreczka żółtkowego, deformacje w formie „larwa w kształcie litery 

C”, skrócenie ciała, słaby pigment w oczach i na ciele. Otrzymane wyniki dowodzą, że już na 

pierwszych etapach embriogenezy zakłócenia w wielkości przestrzeni życiowej rozwijającego 

się zarodka (wielkość przestrzeni okołożółtkowej), a później w czasie trwania rozwoju 

zarodkowego są przyczyną powstania bardzo licznych zniekształceń w przypadku niektórych 

gatunków ryb. Najbardziej wrażliwe na wzrost zasolenia wody okazały się zarodki okonia, 

gdyż w przypadku tego gatunku ryby odnotowano, aż 15-krotny wzrost zdeformowanych 

osobników wyklutych z jaj inkubowanych w wodzie o najwyższym zasoleniu (5,0 PSU).  

Przeprowadzone badania wykazały, że zakłócenia procesów zachodzących w jaju pod 

wpływem mineralizacji wody mogą występować w różnych okresach embriogenezy w 

zależności od wartości zasolenia wody, jak i gatunku ryby. W związku z tym, zasolenie wody, 

może działać albo – jednostronie – zmieniać przepuszczalność osłonki jajowej, bądź, co 

bardziej prawdopodobne – wielostronie – wpływać początkowo na przepuszczalność 

osłonki jajowej a następnie wnikając do wnętrza jaja zaburzać przebieg reakcji kortykalnej, 

czego efektem może być zwiększenie, zmniejszenie a nawet brak przestrzeni okołożółtkowej. 

Wraz z postępującą embriogenezą, wnikające jony mogą powodować zaburzenia dotyczące 

rozwoju i wzrostu zarodka. Jak wykazały badania może również nastąpić zwiększenie odsetka 

zniekształceń ciała wśród zarodków pochodzących z jaj inkubowanych w wodzie zasolonej. 

Również podczas procesu wylęgania się, w wyniku działania jonów zawartych w roztworach 

zasolonych zmieniona może być aktywność proteolityczna enzymu wyklucia. Wszystkie 

wyżej wymienione niekorzystne oddziaływania podwyższonej mineralizacji wody powodują 

zwiększoną śmiertelność.  
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Wcześniejsze moje badania dotyczące wpływu czynników środowiskowych –w tym: 

temperatury, zawartości tlenu, zawiesiny ogólnej, pola magnetycznego – na przebieg 

embriogenezy ryb, pozwoliły mi szersze spojrzenie na to zagadnienie a jednocześnie 

utwierdziły w przekonaniu o wyjątkowej a wręcz decydującej roli jaką stanowią te czynniki. 

Dlatego też uwzględniając ich zmienność i współzależność należałoby spojrzeć na przebieg 

rozwoju zarodkowego ryb z punktu widzenia ekofizjologii. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych 

5.1. Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem tytułu doktora 

Początek mojej działalności naukowo-badawczej przypada na rok 1995. Wówczas w 

Zakładzie Anatomii i Embriologii Ryb w Akademii Rolniczej w Szczecinie pod opieką prof. 

dr hab. Krzysztofa Formickiego rozpoczęłam badania dotyczące wpływu pola magnetycznego 

na ułożenie przestrzenne zarodków ryb w jajach. Zwieńczeniem tych badań była praca 

magisterska nt. „Orientacja przestrzenna zarodków troci (Salmo trutta L.) i pstrąga tęczowego 

(Oncorhynchus mykiss Walb.) w naturalnym i sztucznym polu magnetycznym”, która zajęła I-

sze miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską w Akademii Rolniczej w Szczecinie 

w 1997r. Na podstawie powyższych badań opublikowano pracę (Zał. 4, II. 1). 

W roku 1997 pod opieką prof. dr hab. Aleksandra Winnickiego rozpoczęłam badania 

dotyczące wpływu temperatury na tempo i przebieg embriogenezy u ryb (rozprawa 

doktorska). Temat ten został doceniony przez gremia naukowe wyrazem czego było 

przyznanie na jego realizację grantu promotorski Komitetu Badań Naukowych (NR 5 PO6D 

011) (Zał. 4. II H1). 

Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że temperatura jako powszechny stan 

materii w odniesieniu do jej wpływu na procesy życiowe nie powinna być traktowana jako 

jeden z wielu czynników środowiskowych, gdyż czynnik ten (obok zawartości tlenu w wodzie 

i innych czynników) stanowi swoiste tło dla rozwijającego się zarodka, regulując tempo i 

przebieg embriogenezy (wydłużając bądź skracając) „określa” parametry wielkościowe 

wyklutych osobników. Największy odsetek wylęgniętych larw charakteryzujących się 

największą masą i długością ciała, pochodził zawsze z jaj inkubowanych w warunkach 

najbardziej korzystnych czyli w temperaturach optymalnych dla poszczególnych gatunków 

ryb. W zakresie temperatur odbiegających od optymalnych larwy wylęgały się jako swego 

rodzaju „wcześniaki” tzn. osobniki były mniejszych rozmiarów, obarczone dużą ilością 

materiałów zapasowych w postaci woreczka żółtkowego. To sprawiało, że były one mniej 

ruchliwe, odsetek przeżycia w populacji tych larw był znacznie mniejszy. Wśród tych larw 

pojawiały się zniekształcenia ciała. Uzyskane wyniki potwierdziły istnienie zależności 

wielkości jaj od temperatury w jakiej poszczególne gatunki się rozradzają. Jaja ryb 

przystępujących do rozrodu w okresie jesienno-zimowym (np. ryby łososiowate) posiadają 

największe wymiary, natomiast najmniejsze jaja składają ryby, których rozwój zarodkowy 

przypada na okres wiosenno-letni (np. karpiowate). Zastosowanie współczynnika S/V 

(powierzchnia do objętości) umożliwiło wykrycie zależności między jego wartością a tempem 
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rozwoju zarodkowego, gdyż wartość ta ma bezpośrednie przełożenie na ilość dyfundującego 

tlen do wnętrza jaj w warunkach zróżnicowanej termiki inkubacji. 

Jednocześnie prowadziłam badania dotyczące charakterystyki jaj różnorodnych 

gatunków ryb i przebiegu ich rozwoju zarodkowego. Badania dotyczące embriogenezy 

wybranych gatunków ryb wykazały, że jaja poszczególnych gatunków ryb charakteryzują się 

swoistymi osobliwościami, które stanowią ich przystosowania do rozwoju w otaczającym 

środowisku. Tak na przykład jaja okonia pokryte są zewnętrzną, galaretowatą osłonką i 

tworzą ażurowe taśmy (zawieszone w toni wodnej). W ten sposób rozwijające się wewnątrz 

jaj zarodki chronione są przed urazami, jednocześnie zapewnione mają optymalne warunki 

dla wymiany gazowej. Tłuszcz w jaju występuje w postaci jednej dużej kuli z kilkoma 

małymi lub w postaci kilku mniejszych kul i zajmuje górną pozycję. Zawarte wewnątrz kul 

lipidy wykorzystywane są w procesach energetycznych dopiero po opuszczeniu przez larwy 

osłonek jajowych (Zał. 4, II 2).  

Badania prowadzone na jajach słonecznicy Leucaspius delineatus (Heckel, 1843), 

wykazały że w tych niewielkich rozmiarów jajach (średnio 1,05 mm
3
) tworzy się duża 

przestrzeń okołożółtkową stanowiąca ok. 70% objętości całego jaja. Podobnie jak u innych 

karpiowatych, u słonecznicy tarczka zarodkowa zajmuje boczną pozycję w jaju czemu sprzyja 

brak tłuszczu strukturalnego, który może wpływać na statykę tarczki (Zał. 4, II 3).  

Natomiast badania zmian morfo-fizjologicznych w trakcie embriogenezy szczupaka 

wykazały na specyficzną motorykę embrionalną tego gatunku ryby. Przesuwająca się fala 

skurczów quasiperystaltycznych po powierzchni kuli żółtkowej powoduje falowanie 

periblastu, wynikiem czego są ruchy okrężne i wirowe tarczki. W późniejszym okresie 

embriogenezy fala obiegająca kulę żółtkową wpływa na przemieszczanie się zarodka w jaju 

(Zał.4, II 6). 

W trakcie badań dotyczących embriogenezy różnych gatunków ryb, stwierdzono że o ile 

u większości z nich materiał zapasowy w formie woreczka żółtkowego zachowuje formę 

kulistą przez okres trwania embriogenezy, to u ryb karpiowatych w okresie późnej 

organogenezy woreczek żółtkowy ulega znacznym przekształceniom. Zjawisko to polega na 

szybkim i wyraźnym podziale żółtka na dwie części: przedni oddział zachowuje kulisty 

kształt, drugi zwany kaudalnym przybiera kształt podłużny, aż do walcowatego. Stwierdzono, 

że przed rozpoczęciem pulsacji zawiązków serca, ścianki kaudalnej części woreczka 

żółtkowego podejmują rytmiczne skurcze (Zał. 4, II 8). 

Przeprowadzone badania rozwijających się zarodków w jajach różnych gatunków ryb 

zarówno tarła wiosenno-letniego i jesiennego wykazały, że znaczne różnice wielkości jaj 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Heckel
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występujące nie tylko u poszczególnych taksonów, ale również w obrębie tego samego 

gatunku (różne wielkości ikrzyc) jak również w zbiorowiskach jaj pozyskanych od tej samej 

samicy, właśnie te zróżnicowania mają wpływ na czas trwania embriogenezy. Jaja pozyskane 

od badanych gatunków ryb różnią się pod względem wymiarów około 5-krotnie (średnica), 

natomiast pod względem objętości 70 razy i więcej. Wyniki badań wskazują, że istnieje 

zależność trwania rozwoju zarodkowego od wielkości komórki jajowej (im mniejsze komórki 

jajowe tym krótszy czas trwania embriogenezy). Skutkiem tego w praktyce jest przedłużający 

się czas wylęgania. Od wymiarów jaj, jak i zawartych wewnątrz osłonek komórek jajowych, 

zależy wielkość współczynnika S/V wyrażającego stosunek powierzchni jaja do jego 

objętości. Od wartości tego współczynnika zależy szybkość przemian energetycznych 

zarodka. Wysoka wartość współczynnika dla jaj i komórek jajowych występuje u gatunków 

ryb składających ikrę niewielkich rozmiarów. Zróżnicowanie wielkościowe jaj stanowi swego 

rodzaju mechanizm zabezpieczający populacji przetrwanie w przypadku krótkotrwałych 

niekorzystnych zmian otoczenia, co wynika ze skrócenia długości rozwoju jaj małych 

rozmiarów i wydłużenia tego okresu u jaj o większych rozmiarach, których współczynnik S/V 

jest mniej korzystny niż u jaj małych. Nawet jeżeli wówczas część wyklutych larw zginie to 

jednak część może przeżyć, jeśli wylęgną się przed lub po okresie chwilowego zagrożenia. 

Biologiczny sens zróżnicowania jaj ryb pod względem ich wielkości polega na dostosowaniu 

wymiarów jaj do możliwości sprawnego dostarczenia rozwijającym się w jajach zarodkom 

odpowiedniej ilości tlenu. Stwierdzono, że iloczyn czasu trwania rozwoju zarodkowego przez 

wartość współczynnika S/V jest bardzo podobny u jaj różnych rozmiarów, co w pewnym 

stopniu jest pomocne w wyznaczeniu określonych współzależności między wielkością jaj a 

temperaturą wody, jaką do rozrodu wybierają pary rodzicielskie (Zał. 4, II 4, 5, 7). 
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5.2. Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu tytułu doktora 

 

Po uzyskaniu tytułu doktora, zostałam zatrudniona w Zakładzie Ekologii i Ochrony 

Morza na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie zajęłam się badaniami dotyczącymi 

embriogenezy ryb morskich oraz wpływu zróżnicowanego zasolenia wód na wzrost i 

przeżycie ryb. 

Następnie jako adiunkt w nowopowstałym Zakładzie Sozologii Wód (na Wydziale Nauk o 

Żywności i Rybactwa, Akademii Rolniczej w Szczecinie), kontynuowałam pasjonujące 

mnie badania dotyczące osobliwości rozwoju zarodkowego różnorodnych gatunków ryb i 

wpływu wybranych czynników środowiskowych na ich embriogenezę. Rozpoczęłam 

również cykl badań związanych z analizą i oceną jakości wód powierzchniowych oraz 

zastosowaniem procesów membranowych w ochronie wód.  

Tematyka badań 

5.2.1. Przebieg rozwoju zarodkowego wybranych gatunków ryb  

Badania dotyczące rozwoju zarodkowego ryb prowadziłam na gatunkach 

słodkowodnych (jazgarz, troć, pstrąg tęczowy, szczupak, lin, boleń, certa, miętus) jak i 

morskich (śledź, belona, tobiasz, babka bycza). Uwieńczeniem tych badań jest opublikowanie 

30 recenzowanych prac (lista MNiSW A i B), 12 rozdziałów w monografii oraz doniesienia na 

konferencjach (Zał. 4, II, III).  

Podczas badań przebiegu embriogenezy poszczególnych gatunków ryb słodkowodnych i 

morskich zaobserwowano wiele charakterystycznych osobliwości.  

W przypadku jazgarza (Gymnocephalus cernuus L.), występują pewne prawidłowości w 

trakcie rozwoju zarodkowego tego powszechnie występującego w wodach Polski gatunku 

ryby należącego do rodziny okoniokształtnych. Aktywowane jaja jazgarza zalicza się do 

grupy o najmniejszych wymiarach (v=0,440,4 mm
3
). Tłuszcz w jaju jazgarza stanowi, aż 

15% jego objętości i występuje w postaci jednej większej i kilkunastu mniejszych kropel 

zawartych w kuli żółtkowej. Jest on niezintegrowany z tarczką zarodkową. W przypadku tego 

gatunku ryby również występuje boczne ułożenie tarczki zarodkowej (podobnie jak u okonia) 

(Zał. 4, II A9). 

Badania prowadzone na linie (Tinca tinca L.), boleniu (Aspius aspius L.) i cercie (Vimba 

vimba) wykazały, że ikra tych gatunków ryb, podobnie jak większości ryb karpiowatych, nie 

zawiera tzw. tłuszczu strukturalnego w postaci kropel. Fakt ten pociąga za sobą skutek w 

postaci bocznego ułożenia tarczki zarodkowej, a później i samego zarodka. Występująca u 
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tych gatunków ryb dużych rozmiarów przestrzeń okołożółtkowa (jak u większości gatunków 

ryb karpiowatych), stwarza zarodkowi korzystne warunki oddechowe, gdyż umożliwia 

swobodny ruch, powoduje mieszanie się płynu perywitellarnego i wówczas zwiększa się 

dostępność tlenu do nabłonka przez który odbywa się dyfuzja tego gazu.  

Jaja lina są niewielkich rozmiarów (v=0,930,1 mm
3
), posiadają lepką osłonkę jajową, której 

zewnętrzna strona o nieregularnej strukturze zaopatrzona jest w nieliczne otwory ulegające 

szybko zasklepieniu, zaś na wewnętrznej stronie osłonki przez cały okres rozwoju 

zarodkowego widoczne są owalne pory. Jaja bolenia są większe w porównaniu z wielkością 

jaj innych ryb karpiowatych, a ich średnica wynosi 2,030,03 mm, natomiast średnica jaj 

certy wynosi 1,730,07 mm. Podobnie jak u innych gatunków ryb karpiowatych u ww. 

gatunków następuje podział woreczka żółtkowego na dwa oddziały (proksymalny i kaudalny). 

Te gatunki ryb charakteryzują się swoistą motorykę embrionalną. Badania wykazały również, 

że na osłonce jajowej bolenia występują buławkowate twory charakterystyczne dla innych ryb 

karpiowatych, które przyklejają ikrę do podłoża - najczęściej do roślinności podwodnej. 

Wypustki te, pełnią bardzo ważną rolę, gdyż pomimo ścisłego kontaktu jaja z podłożem 

umożliwiają przepływ wody pomiędzy nim a osłonką wody, przez którą zachodzi proces 

wymiany gazowej, w efekcie czego zapewniona jest odpowiednia ilość tlenu dostarczanego 

do zarodka (Zał. 4, II B25; B34; D1).  

Analizując morfomechaniczne osobliwości rozwoju zarodkowego miętusa (Lota lota 

(L.)) – słodkowodnego gatunku z rodziny dorszowatych, udało się zaobserwować kilka 

ciekawostek. Jaja miętusa są niewielkie – ich średnica wynosi 0,98mm. Tłuszcz strukturalny 

występuje w zasadzie w postaci jednej kuli i nie jest zintegrowany z tarczą zarodkową 

(później z ciałem zarodka), a zatem nie stanowi (jak u szczupaka) swego rodzaju „pływaka” 

wynoszącego tarczkę ku górze. Tłuszcz nie zmienia swej objętości podczas embriogenezy – 

wykorzystywany jest dopiero przez wyklute larwy ułatwiając im wówczas utrzymanie się w 

toni wodnej. Zaobserwowane w jaju twory zwane pęcherzykami Kupffera (znane już w XIX 

wieku) pojawiające się czasowo w odcinku ogonowym wchodzą w skład struktur związanych 

z powstająca wątrobą i trzustką (Zał. 4, II E1). 

Wyniki badań dotyczące embriogenezy śledzia bałtyckiego (Clupea harengus membras 

L.) wskazywały, że rozwój zarodkowy tego gatunku ryby trwał średnio 188 godzin w 

temperaturze 13,0 °C (2450 H°). Jaja śledzia są pokryte galaretowatą substancją, która 

umożliwia przytwierdzenie ich do podłoża, a po aktywacji pochłaniają stosunkowo duże 

ilości wody – objętość przestrzeni okołożółkowej wynosi 70%. Uwodnione jaja są niewielkie, 
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bardzo zróżnicowane pod względem wielkości. Ich objętość może wynosić od 0,97 do 1,95 

mm
3
 (Zał. 4, II B18). 

Badania osobliwości budowy jaj i przebiegu embriogenezy bałtyckiej formy belony 

(Belone belone (L.)) wykazały inne ciekawe osobliwości miedzy innymi fakt, że objętość 

uwodnionych jaj tego gatunku ryby (w odróżnieniu od wielkości jaj innych gatunków ryb 

morskich) jest znaczna i mieści się w granicach 13,43-26,51 mm
3 

(średnio 18,34 ± 2,66). 

Natomiast średnia wielkość komórki jajowej wynosiła 16,81 ± 2,42 mm
3 

i stanowiła ona 

odpowiednio dużą ilość materiału zapasowego, pozwalającą na dłuższe (niż w przypadku 

innych gatunków ryb) przebywanie wewnątrz jaja.
 
Jaja belony zielonkawego koloru są 

wyposażone w lepkie, nitkowate wyrostki, za pomocą których przytwierdzane są do 

roślinności i przedmiotów podwodnych. Zaobserwowano, że początkowo powstała przestrzeń 

okołożółtkowa była niewielka i wynosiła ok. 5% objętości jaja, a następnie zwiększała swoją 

objętość osiągając 45 % w 320 D° - przed rozpoczęciem wylęgu. Brak jest w jaju belony 

tłuszczu strukturalnego, w wyniku czego powstająca tarczka zarodkowa obsuwa się na bok. 

Kolejną osobliwością embriogenezy jest motoryka embrionalna w postaci początkowo 

quasiperystaltyki - fali skurczów ektoplazmy obiegającej kulę żółtkową, następnie aktywnej 

motoryki zawiązków serca i samego serca, skurczy somatycznych (niewielka aktywność 

mięśni tułowia) a następnie płetw piersiowych oraz ruchów operculum. U belony odnotowano 

wydłużony czas embriogenezy a tym samym skrócenie stadium larwalnego. Dlatego też w 

momencie opuszczania osłonek jajowych zarodki były w pełni przygotowane do 

samodzielnego bytowania (Zał. 4, II B20). 

5.2.2. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na embriogenezę ryb 

Kolejny cykl moich badań dotyczył wpływu wybranych czynników środowiskowych na 

embriogenezę ryb. Były to zarówno czynniki naturalne takie jak temperatura, zawiesiny, stałe 

pole magnetyczne a także czynniki pochodzenia antropogenicznego w tym zwiększone 

zasolenie wody, zmienne pole magnetyczne oraz koagulanty stosowane do rekultywacji 

jezior.  

Jak wykazały badania zróżnicowana termika wody w jakiej prowadzono inkubację ikry 

jazgarza wpłynęła na czas trwania embriogenezy i na podstawnie badań wyznaczono 

optymalny zakres rozwoju zarodkowego jazgarza w granicach 16,0-18,0 °C. Zbyt niska 

temperatur (14°C) spowalniała wszelkie procesy rozwojowe powodując, przedwczesny wylęg 

swego rodzaju „wcześniaków” charakteryzujących się mniejszymi wymiarami, brakiem 

pigmentu w oczach oraz słabym ubarwieniem ciała. 
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Natomiast do rzędu temperatur optymalnych dla przebiegu embriogenezy lina zaliczyć należy 

temperatury mieszczące się w przedziale 20ºC–24ºC. Temperatury o tej wartości powodują w 

strukturach żywych znaczną szybkość przemiany materii, co jest związane z dużym 

zapotrzebowaniem na O2 (Zał. 4, II A9; B19; B25). 

Zawiesiny występujące w wodzie, jako kolejny z czynników środowiskowych, z jednej 

strony stanowią źródło pokarmu oraz mogą na swojej powierzchni sorbować i unieczynniać 

substancje toksyczne pojawiające się w wodzie, z drugiej strony podwyższone wartości tego 

wskaźnika jakości wód mogą powodować niekorzystne zmiany w warunkach bytowania 

organizmów żywych między innymi ryb. Badania dotyczące wpływu zawiesin ogólnych 

występujących w wodzie rzecznej na przebieg rozwoju zarodkowego oraz przeżywalność, 

wielkość i stopień deformacji larw szczupaka wykazały, że stężenie zawiesin występujących 

w wodzie w ilości 20 mg∙dm
-3

 wpływa na przebieg embriogenezy szczupaka zmniejszając 

procent zapłodnienia i przeżycia zarodków w jajach oraz skraca czas jej trwania. Osadzające 

się na ikrze szczupaka zawiesiny powodowały upośledzenie warunków tlenowych wewnątrz 

jaja czego efektem był wylęg charakteryzujący się mniejszą długością ciała, większych 

rozmiarów woreczkiem żółtkowym, większą częstotliwością występowania zniekształceń 

ciała. Wraz ze wzrostem zawiesin ogólnych w wodzie wzrasta ilość biogenów oraz zawartość 

żelaza ogólnego (Zał. 4, II B28). 

Kolejny czynnik wpływający na embriogenezę ryb to stałe pole magnetyczne. Jak 

wykazały badania pole magnetyczne, zarówno naturalne jak i sztucznie wytworzone wpływa 

na orientację podczas wędrówek form młodocianych lub dorosłych ryb, oraz na wczesne 

stadia rozwoju zarodkowego. Badania wpływu stałego pola magnetycznego (0,2 i 1,0 mT) na 

wybór kierunku przemieszczania się larw łososia (Salmo salar L.) wykazały, że w polu o 

wartości wyższej niż ziemskie pole magnetyczne i sztucznie generowane o wartości 0,2 mT, 

nie zaobserwowano preferencji kierunkowych u badanych ryb. Przemieszczanie się 

osobników w kierunku korytarzy z polem magnetycznym zaobserwowano w próbie z 

użyciem pola magnetycznego o wartości pięciokrotnie wyższej – wynoszącej 1,0 mT. 

Uzyskane wyniki świadczą, że już u larw łososia pojawia się mechanizm reagowania na 

zmiany w polu magnetycznym i larwy kierowały się do części zestawu badawczego 

charakteryzującego się wyższym gradientem pola magnetycznego (Zał. 4, II D9). 

Natomiast badania dotyczące zmiennego pola magnetyczngo o wartościach 1,0 mT i 

10,0 mT (50 Hz, przebieg sinusoidalny) na plemniki bolenia wykazały, że pole to (w 

przeciwieństwie do stałego pola magnetycznego) negatywnie wpływa na parametry ruchu 
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plemników, dlatego też sperma po pobraniu nie powinna znajdować się w sąsiedztwie źródeł 

zmiennych pól magnetycznych (Zał. 4, II D10). 

Badania dotyczące wpływu zasolenia wody na rozwój zarodkowy ryb rozpoczęłam w 

2009 roku. Pierwsze badania dotyczyły wpływu zasolenia wody na rozwijającą się ikrę troci 

Salmo trutta L.). Wykazały one, że antropogeniczne zanieczyszczenia (w postaci wód 

zasolonych) wprowadzane do rzek i potoków w których znajdują się tarliska troci mogą 

stanowić i stanowią duże zagrożenie dla populacji tego gatunku ryby. Troć w porównaniu z 

innymi gatunkami ryb (np. ryby karpiowate) wydaje się ona być bardziej wrażliwą na 

zasolenie wody. Pomimo, że niewielka mineralizacja wody w granicach do 2,0 PSU nie 

wpływała na czas trwania i przebieg rozwoju zarodkowego troci, to właśnie przy tej wartości 

zasolenia pojawiły się niekorzystne zmiany parametrów wielkościowych wylęgniętych larw a 

także zwiększył się procent zniekształceń ich ciała. Natomiast zasolenie wody 3,0 PSU 

okazało się letalnym (Zał. 4, II B23; E3). Następnie analizowałam oddziaływanie wody 

zasolonej o wartości od 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 PSU na pierwsze etapy embriogenezy bolenia (Aspius 

aspius L.). W tym przypadku również uzyskane wyniki wskazywały na spadek ilości 

zapłodnionych jaj w próbach z wodą najbardziej zmineralizowaną (5,0 PSU) oraz wzrost 

wielkości jaj a tym samym przestrzeni okołożółtkowej w wodzie słonej (1,0 – 5,0 PSU) w 

porównaniu z jajami inkubowanymi w wodzie wodociągowej (0,25 PSU) (Zał. 4, II D8). 

Następnym krokiem wytłumaczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń 

zasoleniowych na rozwój zarodkowy ryb było zbadanie wpływu wody zasolonej o wartości 

1.0, 3.0, 5.0, i 10.0 PSU na parametry ruchliwości plemników pstrąga źródlanego Salvelinus 

fontinalis (Mitchill. 1814) (od momentu ich aktywacji do chwili gdy nie obserwowano ruchu). 

Wyniki badań wskazują, że wraz ze wzrostem wartości zasolenia wody użytej do aktywacji, a 

także z postępującym czasem ekspozycji plemników zmniejszały się wartości badanych 

parametrów ruchu plemników oraz odsetek ruchliwych plemników (MOT) w analizowanym 

nasieniu. Średnie wartości badanych parametrów ruchu plemników pstrąga źródlanego 

(uzyskane w ciągu 30 sekund), których aktywacja odbyła się w wodzie pochodzącej z 

hodowli o wartości 0.35 PSU i w wodzie zasolonej o wartościach 1.0, 3.0 PSU, nie różniły się 

od siebie statystycznie istotnie. W wodzie o zasoleniu 5.0 PSU uzyskano najwyższe średnie 

wartości parametrów ruchu plemników i były to wartości wyższe niż te uzyskane dla 

plemników aktywowanych w wodzie 0.35 PSU. Natomiast woda o wartości 10.0 PSU użyta 

do aktywacji plemników powodowała wyraźny spadek wszystkich badanych parametrów. 

MOT był największy i wynosił 37.5 % w próbie, w której do aktywacji użyto wody 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Latham_Mitchill&action=edit&redlink=1
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pochodzącej ze stawów (0.35 PSU). W pozostałych próbach MOT był niższy, a w wodzie 

10.0 PSU wynosił tylko 9.1 % (Zał. 4, II A16). 

Natomiast w przypadku morskiego gatunku ryby - tobiasza (Ammodytes tobianus (L.)), 

przeprowadzone badania dotyczące zagadnienia wpływu wody o zróżnicowanym zasoleniu 

(3,0; 6,0; 6,5; 7,5; 9,0 PSU) na przebieg rozwoju zarodkowego wykazały, że zastosowane 

najniższe wartości zasolenia wody wynoszące 3,0 PSU a charakteryzujące wody 

przybrzeżnego Bałtyku, powodowały: 

 zmniejszanie odsetka zapłodnionych jaj – tylko 22 %; zaś w próbie kontrolnej procent 

zapłonienia jaj wynosił 65,0; 

 wydłużenie czasu trwania embriogenezy; 

 spadek przeżywalności zarodków wynoszący tylko 16,5 % (w próbie kontrolnej 96,0 %); 

 zmiany w wielkości larw - długość ciała wyklutych larw wynosiła 4,01 ± 0,28 mm, zaś w 

próbie kontrolnej 4,67 ± 0,27 mm; 

 pojawienie się wśród larw większej ilości zniekształceń ciała – 35 %; zaś w próbie 

kontrolnej tylko 8,0 %. 

Z kolei najwyższe zasolenie wody wynoszące 7,5–9,0 PSU (w Morzu Bałtyckim w miejscu 

tarła tego gatunku ryby zasolenie wody wynosi 6,5 PSU), również (podobnie jak zbyt niskie 

zasolenie), powodowało zaburzenia dotyczące rozwoju i wzrostu tobiasza, ale nieco w 

mniejszym stopniu (Zał. 4, II A12). 

Wyniki badań prowadzonych na kolejnym gatunku ryby morskiej a mianowicie na 

babce byczej wskazały na możliwość rozrodu tego gatunku ryby w wodzie słodkiej, co może 

przełożyć się na dalszą inwazję tego gatunku w górę rzek i do innych zbiorników wodnych. 

Embriogeneza babki byczej w wodzie słodkiej przebiegała prawidłowo (ok. 160 D° - 

temperatura inkubacji 20,0°C), jednakże czas trwania embriogenezy był skrócony w 

porównaniu z czasem trwania tego procesu w wodzie słonej. Odnotowano nieco mniejszych 

rozmiarów wylęg (niż w wodach słonych), jednakże odsetek wylęgniętych osobników był 

wysoki i wynosił 90% (Zał. 4, B38). 

Badania prowadzone w latach 2012 i 2013 dotyczące wpływu koagulantów PIX®113 i 

PAX®18 (środków stosowanych do rekultywacji jezior) zadawanych do wody po 

zapłodnieniu jaj szczupaka oraz zadawanych na wybranych etapach rozwoju zarodkowego 

wykazały, że ww. koagulanty w stężeniu 50.0 mg dm
-3

 powodują opóźnianie rozwoju 

zarodkowego szczupaka. Badanie te wykazały również, że oddziaływanie koagulantów na 

rozwijające się zarodki na poszczególnych etapach embriogenezy jest zróżnicowane (w 
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zależności od stopnia zaawansowania w rozwoju) (Zał. 4, II B33; B35; D12). 

Przeprowadzona w 2014 roku analiza wpływu ww. substancji chemicznych na ruchliwość 

plemników szczupaka wskazała na fakt, że stosowane koagulanty powodują spadek wartości 

parametrów ruchliwości plemników. Efektem tego niekorzystnego zjawiska jest mniejsza 

ilość zapłodnionych jaj a tym samym, mniejsza przeżywalność zarodków, a w konsekwencji 

spadek ilości wylęgu szczupaka (Zał. 4, artykuł po recenzjach przyjęty do druku). 

5.2.3 Jakość wód powierzchniowych 

Aby w pełni zrozumieć wpływ jakości wody, stanowiącej środowisko życia 

rozwijającego się zarodka, na przebieg embriogenezy ryb, rozpoczęłam cykl badań dotycząc 

analizy poszczególnych parametrów jakości wody wykorzystywanej do inkubacji ikry 

(obiekty wylęgarnicze), oraz analizy jakości wód powierzchniowych, które mogłyby stanowić 

miejsce rozrodu ryb oraz raków. 

Od roku 2004 uczestniczę w badaniach dotyczących jakości wody dolnego odcinka 

rzeki Wiśniówki (woj. zachodniopomorskie), zasilającego wylęgarnię ryb, należącą do 

Ośrodka Zarybieniowo-Hodowlanego w Goleniowie. Uzyskane wyniki wskazują, że 

działalność tej niewielkiej wylęgarni ryb, funkcjonującej na otwartym obiegu wody, nie 

wpływała na jakość wody w cieku. Powstające zanieczyszczenia podczas inkubacji ikry i 

podchowu wylęgu, nie powodowały pogarszania się czystości wody na odcinku poniżej 

obiektu. Podwyższone wartości zawiesiny ogólnej, ChZTMn, azotu azotanowego (III), fosforu 

ogólnego (zarówno w wodzie, dopływającej do wylęgarni jak i w wodzie poniżej obiektu) 

wskazywały na zanieczyszczenia wody, które mogą być spowodowane zrzutami ścieków 

gospodarczych i bytowych, bliskością zakładów przemysłowych, a także spływami ze zlewni 

i terenów rolnych (Zał. 4 II, A10, B29; D3, D5, D6). 

W latach 2007 i 2008 kolejnym obiektem badań była rzeka Ina wraz ze swoimi 

dopływami (Krąpielą, Małą Iną, Reczycą, Stobnicą, Wiśniówką i Małką). Badania 

prowadzono w ramach Projektu w Sektorowym Programie Operacyjnym Rybołówstwo i 

Przetwórstwo Ryb 2004-2006 pod tytułem „Ewidencja naturalnych miejsc rozrodu łososia 

atlantyckiego (Salmo salar L.) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w rzece Ina i jej 

dorzeczu”. Temat wykonywanego przez mnie zadania brzmiał „Analiza wybranych 

wskaźników jakości wód mogących wpływać na proces embriogenezy ryb łososiowatych”. 

Uzyskane wyniki badań hydrochemicznych wody Iny i jej dopływów wykazały, że mimo 

niekiedy zwiększonych wartości (np. w rzece Inie 5 z 14) wskaźników jakości wody, rozwój 

zarodkowy badanych gatunków przebiegał prawidłowo, co potwierdza, że parametry wody 
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spełniają wymogi dla bytowania w niej ryb z rodziny łososiowatych. Wyjątek stanowi rzeka 

Mała Ina, w przypadku której odnotowano najwięcej wskaźników jakości wód, 

przekraczających wartości dopuszczalne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 4 października 2002r. i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. 

(Zał. 4, B30, B32, B37, D5). Badania te kontynuowałam w latach 2012-2015 będąc 

uczestnikiem projektu pt „Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych 

(troć i łosoś), zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku 

działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie 

projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu” – Projekt 

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego (Zał. 4, II H4, H5) 

Natomiast przeprowadzone w latach 2011-2012 badania rzeki Iny pozwalające na 

dokonanie oceny jakości wody w jej środkowym biegu wykazały, że rzeka na tym odcinku 

była poddana silnej antropopresji, a czynnikami deklasującymi wody rzeki były ChZTCr, 

zawartość fosforu ogólnego, wysokie wartości twardości ogólnej i zasadowości wody. 

Odnotowano proces samooczyszczania, który należy uznać za czynnik modyfikujący 

przemiany i dynamikę azotu i fosforu w badanej rzece oraz prowadzący do wewnętrznego 

wzbogacania w pierwiastki biogeniczne (Zał. 4. II A15). 

Uczestniczyłam również w badaniach dotyczących oceny wpływu działalności 

gospodarstwa pstrągowego na jakość wód rzeki Gowienicy. Badania wykazały, że wody 

poprodukcyjne pochodzące z działalności ocenianego gospodarstwa rybackiego nie wpływały 

na pogorszenie jakości wody badanej rzeki. Odnotowano przyrost stężenia zawiesin ogólnych 

i ChZTCr, w wodach poprodukcyjnych tylko w miesiącu marcu. Zgodnie z danymi zawartymi 

w Raportach o stanie środowiska w woj. zachodniopomorskim w latach 2008-2011, 

niezadowalająca jakość wód rzeki Gowienicy notowana jest już na odcinku powyżej 

gospodarstwa pstrągowego. Źródłem zanieczyszczeń występujących na tym odcinku 

Gowienicy może być nieuregulowana gospodarka kanalizacyjna w gminie, jak również 

spływy biogenów z pól (Zał. 4, II B36). 

W latach 2013-2015 analizowałam jakość wód trzech jezior: Morzycko, Bieleńskie oraz 

Kamienny Jaz pod kątem możliwości restytucji w ich wodach rodzimych gatunków raków w 

tym cennego gatunku raka szlachetnego oraz pod kątem możliwości rozrodu ryb 

głąbielowatych. Badania te prowadzone były w ramach Programy Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, 

Środek 3.5. Projekty pilotażowe. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego 

Funduszu Rybackiego 00005-61724-OR1600002/ w latach 2013–2015 r. tytuł projektu 
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„Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwość 

wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-

gospodarczym regionu” (Zał.4; II H6)  

Byłam również uczestnikiem badań dotyczących oddziaływania wód zrzutowych 

odprowadzanych przez elektrownię (o mocy 1600 MW) na produkcję pierwotną w 

powiązaniu z wybranymi wskaźnikami hydrochemicznymi. Badania wykazały, że temperatura 

wód pochłodniczych była średnio wyższa o 6.3
o
C od temperatury wód naturalnych. Warunki 

tlenowe były sprzyjające dla biocenoz wodnych a koncentracje oraz przemiany pierwiastków 

biogenicznych były charakterystyczne dla wód zeutrofizowanych. Średnioroczna produkcja 

pierwotna wód pochłodniczych wynosiła 0.300 mgC dm
-3

 h
-1

 i była o 27% wyższa niż w 

wodach nie poddanych zanieczyszczeniu termicznemu (Zał. 4, II A11). 

Kolejnym czynnikiem antropogenicznym wpływającym zarówno na jakość wód w rzece 

jak i możliwość bytowania, odbywania tarła (w przypadku dwuśrodowiskowych ryb 

łososiowatych), jest zabudowa hydrotechniczna. Prowadzone przy moim współudziale 

badania wykazały wpływ budowli hydrotechnicznych na wartości badanych wskaźników 

jakości wód. Obiekty te przyczyniły się do powstania rozlewisk, których charakter różni się 

od typowych wód płynących, stąd na rozlewiskach pojawiały się podwyższone wartości 

niektórych wskaźników jakości wód. W większości przypadków budowle hydrotechniczne na 

rzekach uniemożliwiały swobodną migrację rybom oraz innym organizmom wodnym (Zał. 4, 

II B26; D4). 

5.2.4 Zastosowanie procesów membranowych w ochronie wód 

Jako adiunkt w nowopowstałym Zakładzie Sozologii Wód pod opieką prof. dr hab. 

Danieli Szaniawskiej rozpoczęłam badania dotyczące przydatności ciśnieniowych technik 

membranowych oraz membran ceramicznych do uzdatniania wody dla celów wylęgarniczych 

i hodowli narybku oraz w celu oczyszczania solanki powstającej w przetwórstwie ryb.  

Zwieńczeniem wyników badań było 5 publikacji w recenzowanych czasopismach oraz 2 

rozdziały w monografii (Zał. 4, II A13; A17; B22; B24; B31; D2; D7). 

Przeprowadzona wstępna analiza możliwości zastosowania ciśnieniowych technik 

membranowych do łącznego usuwania wybranych zanieczyszczeń z wód powierzchniowych 

wykazała, że zastosowana membrana ceramiczna wykonana z mieszaniny Al2O3/TiO2/ZrO2 o 

granicy rozdziału (cut-off) równej 3kDa (powierzchni filtrującej 0,35 m
2
) wykazała pełną 

skuteczność w zatrzymywania zanieczyszczeń przypadku barwy (100%) i mętności (100%). 

Natomiast częściową skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń wykazano w przypadku 
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wskaźników jakości wody takich jak: chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZTMn 

(utlenialność) w zakresie 46-63%, zawartość żelaza 25-95%, fosforanów 21-50%, azotu 

azotanowy (III), 14-83% oraz fosforu ogólnego 15-17% (Zał. 4, II D2). Kolejne badania, w 

których wykorzystano membranę o granicy rozdziału 1kDa wskazywały również na wysoką 

skuteczność w przypadku zatrzymywania zanieczyszczeń takich jak barwa (100%), mętność 

(100%), ogólna liczba bakterii (99%) oraz częściową skuteczność w przypadku pozostałych 

badanych zanieczyszczeń tj: BZT5 (47-68%), zawiesina ogólna (75-100%), N-NO2 (do 42%), 

żelazo (90-93%) oraz fosfor ogólny (28-81%) (Zał. 4, II B22; B24).  

Natomiast badania przeprowadzone w 2009 roku wykazały, że przeprowadzony proces 

ultrafiltracji przy użyciu modułu z membraną ceramiczną o cut-off 1 kDa, składający się z 

trzech cykli (z każdorazowym odmywaniem) oczyszczał wodę, zatrzymując substancje w 

coraz większym stopniu - zwiększał się stopień zatrzymania. Malały wówczas wartości 

wskaźników w wodzie oczyszczonej (permeacie) tj: BZT5, ChZTCr, zawiesiny, zawartość 

żelaza i fosforu ogólnego. W przypadku dwóch wskaźników a mianowicie: zawiesiny ogólnej 

i żelaza ogólnego, współczynnik retencji był bardzo wysoki, odpowiednio 100 i 83,7% oraz 

był on stały w czasie. Uzyskano wysokie i wzrastające w czasie współczynniki retencji w 

przypadku mętności, BZT5 i ChZTCr, dochodzące, odpowiednio do 94,1; 100 i 73,2%. 

Również stopień zatrzymywania fosforu, zwiększał się w czasie, w zakresie 8-22%. Zgodnie 

z oczekiwaniami, współczynnik retencji azotu amonowego był niski, ale stały w czasie. 

Jednocześnie wartości analizowanych wskaźników jakości wód zwiększały się w 

uzyskiwanych retentatach (Zał. 4,. II D7). 

Ostatnim etapem badań była analiza dwustopniowego procesu oczyszczania wody z 

wylęgarni ryb z zastosowaniem membran nieorganicznych (o granicy rozdziału 1 kD). 

Stopień I realizowany był z zastosowaniem modułu 3-rurowego (łączna powierzchnia 

membran 1,05 m
2
), natomiast stopień II realizowany był z wykorzystaniem modułu 1-

rurowego (powierzchnia membran 0,35 m
2
). Stwierdzono, że zastosowany dwustopniowy 

proces oczyszczania wody umożliwia usunięcie zanieczyszczeń odpowiedzialnych za 

zawiesiny w 100%, ChZTCr w 93% i BZT5 w 73%. Zgodnie z oczekiwaniami filtarcja nie 

obniżała zawartości fosforu ogólnego. Stopień odzysku permeatu na poziomie 87,5% 

uzyskany w czasie ok. 5 h pracy membran oraz zaobserwowane zmiany objętościowego 

strumienia permeatu w czasie wskazują, że w stopniu pierwszym fouling (zatykanie) 

membran jest większy niż w drugim (Zał. 4, II B31). 

Natomiast przeprowadzona w latach 2014-2015 ocena możliwości wykorzystania 

dwustopniowego systemu filtrowania z zastosowaniem membran ceramicznych w postaci 
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modułu 3 rurowego o cut-off 1.0 kDa (I stopień) i modułu jednorurowego o cut-off 0.45 kDa 

(II stopień), do procesu oczyszczania wód poprodukcyjnych pochodzących z hodowli narybku 

suma afrykańskiego wykazała, że podczas I stopnia procesu filtracji wody poprodukcyjnej w 

najwyższym stopniu zatrzymywane były: zawiesiny ogólne (100%), mętność (100%), żelazo 

ogólne (89,20%), BZT5 (76.0%), oraz azot azotanowy (III) (62,30%) i ChZT Cr (41,74%). 

Natomiast II stopień procesu filtracji powodował mniejszy stopień redukcji wartości 

badanych wskaźników niż I stopień procesu filtracji. Uzyskane wyniki wskazują na 

możliwość wykorzystania membran ceramicznych (o cut-off 1,0 i 0,45 kDa) w 

recyrkulacyjnych systemach akwakultury, jako jeden z etapów oczyszczania wód 

poprodukcyjnych (Zał. 4, II A17). 

Uczestniczyłam również w badaniach zastosowania ciśnieniowych technik 

membranowych w celu oczyszczania solanki powstającej w przetwórstwie ryb. W ramach 

eksperymentu przeprowadzono testy ultrafiltracyjne (membrana o granicy rozdziału 150 kDa) 

odpadowej solanki pochodzącej z przemysłu rybnego. Wyniki badań fizykochemicznych 

wskazały na bardzo wysokie redukcje dla zawartości tłuszczu (100 %) i mętności (99.8 %). 

Redukcje wykazano również dla pozostałych wskaźników, tj. ChZTCr, BZT5, zawartości 

białka odpowiednio: 24,4; 35,2 i 27,7 %. Ponadto, wykazano utrzymanie jakości i stabilności 

mikrobiologicznej uzyskanego oczyszczonego płynu (permeatu). Zastosowana technologia 

separacji membranowej może być z powodzeniem wykorzystana jako element kontroli w 

systemie HCCAP (Zał. 4, II A13).  

 


