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0ccurtence of fungus Dictyuchus mOnospolus Leitgeb patasite of fishes
in the tunning waters of noilheasteln Poland

Sutntnaryl

The study investigated the occurrence of Dictyuchus monosporus Leitgeb fungus, using the bait method, in
relation to the environmental conditions of the surl'ace rvaters of the Bug, Supraśl and Biała rivers and the
Cypisek, Dolistówka, Dojlidy Górne, Sobolewo, and Zwierzyniec springs in northeastern Poland between
2001-2002. During this period the lungus was most commonly found at sites of springs and on fish eggs.
Eruviae rvas the most frequently colonized bait. The occurrence of Dictyuchus monosporus in the above water
reservoirs was shown to be mostly al'l'ected by the content of biogenes, suspended solids, and temperature. Its
appearance in the rivers was seasonal and was most common in spring and autumn.

Ke_v-lvords: Dictyuchus monosporus, riyers, springs, hydrochemistry. northeastern of Poland

Wo dn e gr zyby p as oży tni cze stan ow i ą ro zp ow s z e c h -
nioną grupę mikroorganizmów występujących w róz-
nego rodzaju akwenach. Spotyka się je we wszystkich
szerokościach geografi czny ch i często są przy czyną
grzybic zwterząt wodnych, a zwłaszcza ryb ( 19). Nie-
które grzyby są pierwotnym czynnikiem etiologicz-
nym, inne zaś osiedlają się w miejscach uszkodzonych
mechanicznie lub tez w wyniku infekcji witusowych,
bakteryjnych, inwazji pasozytów i wtedy wtórnie wy-
wołująpowikłania chorobowe (29). Wśród pasożytni-
czych grzybow wodnych znajduje się między innymi
DicĘuchus monosporus (26),ktory należy do pasozy-
tow fakultatywnych występujących w zbiornikach
wyłącznie lub prawie wyłącznie na swoich żywicte-
lach. Jednak zdarza się nieraz, że grzyb ten rozwija
się równiez na martwych podłożach zarówno w wa-
runkach naturalnych, jak i laboratoryjnych.

DicĘuchus monosporus wywofuje tzw. pleśniawkę
- chorobę grzybicząmogącą atakować wiele gatun-
ków ryb. Grzybnia rozwlja się przede wszystkim na
uszkodzonych tkanka ch bądż obumarłej ikrze. Pleś-
niawka, ktorej czynnikiem etiologicznym są grzyby
wodne może pojawiać się u licznych gatunków ryb
i jest przyczynąznacznych strat w hodowli zarówno
w warunkach sztucznych - w stawach hodowlanych,
j ak i naturalnych - w rzekach i j eziorach (I 5, 20, 28, 29).

Celem badań było:
- ustalenie, w których porach roku w zbiornikach

wodnych typu lotycznego zlokalizowanych na terenie

północno-wschodniej Polski najczęściej występuje
DicĘuchus monosporus

- określenie wpływu czynników środowiskowych
na występowanie DicĘuchus monosporus

- ustal enie naj lepsze go po dłoża naturalne go (ro ślin-
nego lub zwierzęcego), do rozwoju DicĘuchus mono-
SporLlS.

Matetiał imetody
B adani a przeprowadzon o w 8 zb i orn ikaclr wodny ch z1 o-

kalizowanych w Białymstoku i okolicach, w których v;y-
znaczono od l do 5 stanowisk poboru wody, Obserwacja-
mi objęto rzeki Bug, Supraśli Białą orazżródłazlokalizo-
wane lla terenie Białegostoku i jego okolic (Dolistówka,
Cypisek, Dojlidy Górne, Sobolewo i Zwierzyniec). Wios-
ną, lateln, jesienią i ziną pobierano kazdorazowo po 7-9
próbek wody z kazdego wyznaczonego stanowiska. Próbki
wody o objętości 2,0 dnr] przeznaczone do badań fizyko-
-chemicznych z ustalonych zbiomikow wodnych pobierano
około 0,20 rn pod powierzchnią wody za pomocą aparatu
Ruttnera. Analiza hydrochernic zna wody o bej mowała ozn a-
czenie temperatury, pH, utlenialności, dwutlenku węgla,
zasadowości ogólnej, azotu amonowego, azotu azotynowe-
go, azotu azotanowego, fosforanów, żelaza całkowitego,
siarczanów, chlorków, wapnia, lnagnezu, suchej pozosta-
łości, substancji rozpuszczorrych i zawiesiny, Badania fi-
zyko-chemiczne wody wykonano według metod zalecanych
przezStandard Methods ( l 6, 17). Do izolowania Dictvuchus
tllollosporus Leitgeb zastosowano metodę przynęt. Były to
ziama gryki, konopi, wylinka węża oraz mięśrrie i ikra ka-
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rasia (Carassius carassius L.). Próbki wody z poszczegól-
nych zbiomlków przechowywano w pomieszczeniu, któ-
rego warunki terniczno-świetlne były zbliżone do natural-
nych. Wysterylizowane przynęty wkładano do litrowych
pojemnil<ów i zalewano wodą z odpowiedniego stanowis-
l<a, następnie przechowywano przez okres około jednego
miesiąca. Przynęty przeglądano sukcesywnie pod mikro-
skopem optycznym co kilka dni poczynajap od trzeciego
dnia od założenta hodor.vli. Następnie zkażdej próbki wy-
konano kilkanaście prepal atow m ikroskopowych. Podczas
obserwacji uzywano mikroskopu optycznego z powiększe-
nlen 100 i 400 razy. Jednocześnie wykonywano pomiary
poszczególnych stadiów rozwoj owych grzyba mikrometrem
okularowym. Równocześnie prowadzono badania rrrikro-
skopowe grzyba na skaningowym mikroskopie elektrono-
wyrn HITACHI 3000N wyposazonym w stolik wymroze-
niowy do preparatow biologicznych. Zastosowanie stolika
wymrozeniowego pozwoliło na obserwację wilgotrrych pró-
bek grzybów bez ich wcześniejszego przygotorvywania, to
jest suszenia i naparowywania. Przy identyfikacji DicĘ-
uchus monosporus,brano pod uwagę organy wegetatywne,
takie jak kształt i wielkość strzępki, organy rozmnażania
bezpłciowego kształt zarodni i zarodników oraz organy
generatywne lęgnie, a w nich oospoIy oraz plemnie. lden-
tyfikacji gatunku dokonywano wg Batl<o (1), Bedeneka (2)
oraz Mr,illera i Loefflera (25). Wyniki badań poddano ana-
lizie statystycznej stosuja.c netodę analizy skupień oraz

Medycuna,]WćL,l20g3;]59, 19,

test U dla dwóch częstości, gdzie wyniki uznano za istottre
statystycznie na poziomie istotności < 0,05.

Wyniki iomówienie
Wyniki b adań fi zyko - chem iczny ch wo dy przed sta-

wiono w tab. 1 i na ryc. la-h. Ana|iza podobieństw
uzyskanych wyników wykazała, że w badanym okre-
sie czynnikiem środowiskowym określaj ącym często-
tliwość występowania DicĘuchus monosporus w żró-
dłachbyła temperatura, materia nieorganiczna i orga-
niczna (sucha p ozo stało ść, zawie s ina, siarczany i chl or-
ki), a w rzekach ilość nierozpuszczalnych związków
tworzących zawiesiny (tab. 1, ryc.la-h).

Występowanie DicĘuchus monosporus w zbiorni-
kach wodnych podano w tab. 2. Najczęściej kolonizo-
w anąprzynętąprzez D icĘuchus monosporus była ikra
karasia. DicĘuchus monosporus występował z różną
częstotliwością w badanych zbiomikach wodnych pół-
nocno-wschodniej Polski. Wykrywany był on w całym
okresie badawczym w źrodłachBiałegostoku i okolic.
Natomiast w badanych ruekach grzyb ten pojawiał się
znacznierzadziej. Jego obecność w rzekach obserwo-
wano przewaznie w miesiącach wczesnowiosennych
i późnojesiennych. DicĘuchus monosporus posiada
grzybnięo darni białej i grubych, widlasto rozgałęzio-
nych strzępkach. Zarodnie mają kształt cyltndryczny,

Tab. 1. Skład chemiczny lvody badanych zbiorników (u, mg 1-1)

Badane parametry Bzeka

Bug ] SupraSl Biała

źłódło
Il|-

Dolislówka Cypisek I Doilidy Górne i Sobolewo i Zwierzyniec

Temperatura (0C)

pH

utle n ia lnoś ć

COz

Alkaliczność (mval 1-1)

N-NH4

N-N02

N-N03

P-P04

cI

zawartość całkowita ca

Zawartość całkowita Mg

s_s04

Fe

zawiesina

Sucha pozostałość

Substancje l0zpuszczone

12,2

7,93

9,97

8,80

4,0

0,500

0,013

0,290

0,590

39,0

85,6

9,89

39,00

0,20

318

3,12

6

12,5

7,09

12,05

8,80

4,3

0,250

0,011

0,010

0,170

32,0

72,0

20,64

22,21

0,45

305

265

40

12,8

7 ,49

10,36

52,48

4,4

2,240

0,031

0,270

1,220

78,9

,t05,1

20,65

54,20

0,56

470

451

19

1 0,5

7,08

6,70

26,40

4,6

0,205

0 ,029

2,052

0,255

40,4

108,0

18,51

84,80

0,20

432

353

79

10,2

7,00

4,60

24,20

5,7

0,510

0,006

1,484

0,134

30,2

131 ,1

26,73

63,80

0,0

520

479

41

9,9

7,10

5,90

12,60

4,6

0,304

0,02l

1,632

1,252

26,5

102,6

18,16

69,83

0,43

522

38,t

141

11 ,5

7,03

10,60

15,40

6,8

0,194

0 ,638

2,866

1,241

33,5

128,2

27,20

88,90

0,45

552

535

17

11,0

7,03

10,60

1 5,40

6,8

0,1 94

0,638

2,866

1,24,|

33,5

128,2

27,20

88,90

0,45

552

535

17
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Tab.2. Wrstępolranic Dictl,ttclttt§ ttlotl0\,poru.s rr zbiornikach rrodnvch

Rzeka

Suptaśl B iała Dolislówka Cyp isek

2001 l 2002 2001 1 2002 2001 l 2102

źródło

Dojlidy Górne Sobo lewo Zwierzyniec

2001 1 2002 2001 l 2002 2001 2002 2001 l 2002

0gólna liczba
próbek wody

W poszczególnych
latach 2001-2002

W całym okresie
badawczym

0,1 6

i:2 i:-|
z,.2 z,.3

0kres badań

()[l jlrśnienitr:.j jesicli. l l.it,ll,,l. rt lr ic,lsllll

a)

30 32

053

32

034

32

26

081

3232

10

28

12*

043

32

0 13

32

0 13 041 0,31 0,66

7

0,22

6

0,1 9

28*

0,44

i: 3 i:4
z,.2 zi 4
w: 5 w:6
l:1 l:3

13*

0,20

j:3 i:2z:1 w: 3
w:2 l: 1

l: 1

a znajdLrjące się lv rrich
./arodniki Llkladaj11 się
lv kilktr rzędach. ota-
czają się błoną, a na-
stępnie opuszczająza-
rodnię. Puste. kanciaste
błony zarodnikórv tra-
dajązarodlliom wygląd
siatkorvaty. Lę,gllie
z jedną aplerotyczną
dość swobodnie ul<ła-
daj ącą si ę ckscentrycz-
n ie lł, 1ęgni oosporą
(oospola zawiera jcdną
1Llb dwic krople tłusz-
czu). o kształcie kLrli-
styn-i, osaclzone są na
dłLrgich, zwykle bocz-
nych odgałęzieniach
(l,yc. 2a. b. c). \\' llli-
l<roskopie elektrono-
wym skaningowym za-
uwazone zostały inne
struktury l<omórkolve
poza tymi, które do-
tychczas obserwowano
i opisyrvano przy uzyciLr
mikroskopu optyczne-
go. Są nimi liczne
tvgłębienia - jamki
oraz otwol,k i znajdują-
ce się w ścianie konrór-
kowej otaczającej lęg-
nic (ryc. 3a, b, c).

W przeprowadzo-
nych dotychczas bada-
niach obecność Dic,N-

15

0,47

21

0,66

l3
l2

36-

0,56

j:6 j:5
z:3 z:3
w:8 w:5
l: 4 l:2

47*

0.73

i: 8 j:7
z:3 z;5
w: 7 w:8
l:3 l;6

l lattl. 'l' l-tiżnicc is[()Lnc stllt\/st)]cznie (p < 0,0_5;

a)

b)

c)

nia z płl,rrkami, b) zarodnia po opróżnieniu płr-
trek. c) strzępki z lęgnianli

*

RYC. 3. Dict),ucltu, monosp()rus Lcitgeb:
a) strzępki z lęgnianli. b) strzępki, c) lęgnia
z jamkanli i otrr orkami



uchus monosporus stwierdzono najczęściej w rożnych
rodzajach wod słodkich, a także w tych samych po-
rach roku, co i w przypadku badań własnych (J ,9,2I,
33). Wykazano, że DicĘuchus monosporus najlepiej
rozwija się w wodach zimnych o temperaturze 5-6oC,
równ i e z zakażenie ikry ryb Ę m gr zyb em zacho dzi naj -
intensywniej przy tych temperaturach (22,23), Nale-
ży zwrócic uwagę, że ternperatura wody w badanych
żrodłachwahała się od 0,5"C w zimie do I2"C w lecie.
Oznacza to, że latem temperafura wody w żrodłach
w porównaniu z innymi zbiornikami jest niska. Nato-
miast średnia temperafura żródęŁ w caĘm okresie ba-
dawczym wahała się od 9,9"C do 11'C. Prawdopo-
dobnie dlate go z tak dużą częstotliwo ścią poj awiał się
Dictyuchus monosporus w badanych źrodłach we
wszystkich sezonach badawczych, a w rzekach naj-
częściej wiosną i j esienią. Niska temperafura wody j est
czynniki e m spr zy j aj ącym ro zwoj o w i gr zybni i gro ma -
dzeniu się zarodnikow (15). Zawiesina, a więc sub-
stancje nierozpuszcza|nę w wodzie mogą mieć także
niekorzystny wpĘrv na zdrowie ryb. Dlża ich ilość
może odkładać się na ciele ryb i spowodować upośle-
dzenie procesów oddechowych oraz stany zapalne tka-
nek. Osłabione w ten sposób ryby są szczególnie po-
datne na infekcje bakteryjne t grzybicze (29).

Najmniejsza częstość występowanta Dictyuchus
monosporus obserwowana była w wodzie Supraśli,
a największaw nodlę Dojlidy Górne. Nalezypodkreś-
lic, że w wodzie Supraśli w porównaniu z dwiema
pozostaĄrmi rzekamlbyĘ najmniej sze koncentacj e mate-
rii nieorganicmej i organicznej w porównaniu z wszyst-
kimi badanymi zbiomikami, a woda rzeki Supraśl była
najuboższaw wapń, siarczany, zawiesiny i suchąpo-
zostałość. Ponadto w wodzie tej rzeki stwierdzono
najwy ższą utlenialno ść. Natomiast wo da żr ó dła D oj -
lidy Gorne zaw ier ała naj mniej chl orkow. Wynikałoby
z te go, że opr o cz temp erafu ry na występ o w ante D i c Ę -
uchus monosporus wpływają jeszcze inne czynniki
środowiskowe. Dictyuchus monosporus spotykano
równiez w niektórych j eziorach, stawach rybny ch i r ze -
kach połnocno-wschodniej Polski (3, 4, 8, 1 1- 13),

Rozwój Dichtyuchus monosporrłs obserwowano
najczęściej na mięśniach i ikrze karasia. Na pozosta-
Ęchprzynętach uży§ch do badań grzyb wystąpił spo-
r ady cznte. P aso zyt c zęś c iej ko lonizował obumarłą ikrę
niz mięśnie karasia. Lartzeva i Dudka (23) w wyniku
b adań przeprowad zony ch na il<rzę ryb ło s o s i owatych
i jesiotrowatychwykazali,że gtzyby należące do tego
samego rzędu Saprolegniales co DicĘuchus monospo-
rus częśctej atakują ikrę przed ntż po zapłodnieniu.
Obecność tego grzyba stwierdzono tez na płazach
wodnych (6) i innych gatunkach ryb (5, 10). Okazuje
się, ze w sprzyjających warunkachszczegolnie na osła-
bionych i uszkodzonych mechanicznię tkankach zwię-
rząt DichĘuchus monosporus chętnie rozwija się i po-
wszechnie uznawany jest również za niebezpieczne-
go pasozyta ryb (26), podobnie jak grzyby Saproleg-
nia.ferax (Gruith) Thurnet i Saprolegnia parasitica

801

Coker (14, 18, 19, ż3,24,ż6-32). W wodach śródlą-
dowych Podlasia spotykano równiez dwa inne gatun-
ki tego rodzaju- DicĘuchus sterilis Lindtstedt i Dic-
Ęuchus magnusii Coker (I0,20,33), które, co prawda
r zadziej, ale także wywołuj ą s aprole gni o zę ryb .
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