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Artyku³ przegl¹dowy Review

Problematykê kriokonserwacji nasienia ryb podjêto
ju¿ cztery lata po odkryciu przez Polge i wsp. (29)
w 1949 r., ¿e glicerol, obni¿aj¹c punkt zamarzania, pe³-
ni ochronn¹ funkcjê w procesie zamra¿ania do �79°C
i rozmra¿ania plemników ptaków. Z dostêpnego pi�-
miennictwa wynika, ¿e pionierem w zakresie kriokon-
serwacji nasienia ryb (mlecza) by³ Blaxter (11), który
w 1953 r. u¿y³ mro¿onego nasienia �ledzia do uzyska-
nia krzy¿ówki �ledzi wiosennego i jesiennego tar³a. Od
tego czasu obserwuje siê wzrost zainteresowania pro-
blematyk¹ kriokonserwacji nasienia ryb, przejawiaj¹cy
siê zarówno liczb¹ publikowanych prac, jak i próbami
opracowania biotechniki mro¿enia nasienia coraz to no-
wych gatunków tej, licz¹cej oko³o 20 000 gatunków,
gromady zwierz¹t. Jak szacuj¹ Billard i wsp. (10) oraz
Rana (30), do 1995 r. zamro¿ono nasienie oko³o 200
gatunków ryb. Najwiêcej publikacji dotyczy kriokon-
serwacji nasienia wa¿nych z punktu widzenia gospo-
darczego i ekonomicznego gatunków ryb ³ososiowatych,
karpiowatych i sumowatych. Obejmuje zarówno gatun-
ki ryb s³odkowodnych, morskich, jak i wêdrownych
(dwu�rodowiskowych), wa¿nych dla rybactwa, wêdkar-
stwa, hodowli ryb ozdobnych, dzikich oraz gatunków
zagro¿onych wyginiêciem. Problematykê kriokonserwa-
cji nasienia ryb w Polsce podj¹³ jako pierwszy Moczar-
ski (28), który w 1977 r. zamrozi³ nasienie karpia, jed-
nak jego warto�æ biologiczna okre�lona na podstawie
wyklutych larw by³a niezadowalaj¹ca. Do tej pory w Pol-

sce dokonano kriokonserwacji nasienia takich gatunków,
jak: pstr¹g têczowy, pstr¹g �ródlany, pstr¹g potokowy,
g³owacica, lipieñ, karp, leszcz, amur, boleñ, szczupak,
okoñ, sum, a ostatnio tak¿e jesiotr syberyjski, jesiotr
rosyjski, wios³onos amerykañski, sterlet i bie³uga. Uzys-
kiwane ostatnio wyniki po zap³odnieniu ikry kriokon-
serwowanym nasieniem, liczone na etapie zaoczkowa-
nia embrionów lub wyklucia larw, s¹ zadawalaj¹ce
i dorównuj¹ czêsto efektom zap³odnienia �wie¿ym mle-
czem.

Znaczenie kriokonserwacji nasienia w hodowli
i ochronie zagro¿onych gatunków ryb

Zastosowanie na skalê produkcyjn¹ kriokonserwowa-
nego nasienia w akwakulturze nie znajduje jeszcze eko-
nomicznego uzasadnienia. Chc¹c uzyskaæ zap³odnienie
na poziomie stosowania �wie¿ego mlecza, które by³oby
do przyjêcia w o�rodkach zajmuj¹cych siê wylêgarnic-
twem i sprzeda¿¹ wylêgu, nale¿y u¿yæ do zap³odnienia
10 razy wiêcej kriokonserwowanych plemników w prze-
liczeniu na ziarno ikry. Ponadto zarówno kriokonser-
wacja, jak i zap³odnienie ikry mro¿onym nasieniem
wymagaj¹ posiadania specjalistycznego sprzêtu oraz
przeszkolonego personelu. Sygna³y z praktyki wskazu-
j¹ jednak, ¿e np. u pstr¹ga têczowego wiosennego tar³a
owulacja znacznego odsetka samic wyprzedza mo¿li-
wo�æ uzyskania nasienia, co powoduje marnotrawienie
ikry. Odwrotn¹ sytuacjê obserwuje siê u wa¿nego dla
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wêdkarstwa gatunku, jakim jest lipieñ. Mlecz od sam-
ców pozyskuje siê znacznie wcze�niej ni¿ wystêpuje go-
towo�ci samic do tar³a, a pod koniec sezonu tar³a nie
mo¿na ju¿ uzyskaæ warto�ciowego nasienia. Dokonu-
j¹c kriokonserwacji mlecza w szczycie tar³a samców
mo¿na by³oby go u¿yæ do zap³odnienia ikry wcze�nie
lub pó�no owuluj¹cych samic. Dysponuj¹c zamro¿onym
nasieniem mo¿na tak¿e dokonywaæ wymiany materia³u
genetycznego miêdzy dowolnie oddalonymi od siebie
o�rodkami, co jest mniej kosztowne i bardziej bezpiecz-
ne ni¿ transport ¿ywych tarlaków. Kriokonserwacja
umo¿liwia tak¿e d³ugookresowe przechowywanie ge-
nomów osobników z cennych linii hodowlanych, uzy-
skanych na drodze wieloletnich prac selekcyjnych lub
w wyniku transgenezy, manipulacji hormonalnych
i chromosomowych, co zabezpiecza przed ich utrat¹
spowodowan¹ gro�nymi chorobami, letalnymi warun-
kami �rodowiska lub awari¹ urz¹dzeñ w o�rodkach
hodowlanych. Kriokonserwacja powinna byæ tak¿e
wykorzystana do prac selekcyjnych, jako metoda spraw-
dzania skuteczno�ci selekcji, poprzez u¿ycie d³ugookre-
sowo przechowywanego nasienia osobników wyj�cio-
wych. W oparciu o kriokonserwowane nasienie mo¿li-
we jest tak¿e tworzenie krzy¿ówek miêdzygatunkowych,
w przypadku, gdy gatunki rodzicielskie odbywaj¹ tar³o
w ró¿nych porach roku (np. wiosn¹ i jesieni¹).

Istotne znaczenie ma u¿ycie kriokonserwowanego
nasienia w badaniach naukowych, a zw³aszcza do oce-
ny jako�ci ikry, pozyskanej w ró¿nych okresach sezonu
tar³a. W okresie naturalnego tar³a, trwaj¹cego zazwy-
czaj kilkana�cie dni lub nawet kilka tygodni, warto�æ
biologiczna gamet ulega czêsto zmianom. Chc¹c wy-
kluczyæ czynnik ojcowski, mo¿na u¿yæ zamro¿onego
w szczycie tar³a nasienia do testowania jako�ci ikry po-
zyskanej na pocz¹tku, w szczycie i pod koniec natural-
nego tar³a.

Szczególnie istotne znaczenie mo¿e mieæ kriokonser-
wacja i zdeponowanie w banku nasienia w szeroko po-
jêtej ochronie gatunków lub lokalnych populacji ryb
zagro¿onych wyginiêciem (25). Specyfika (zap³odnie-
nie zewnêtrzne, zewnêtrzny rozwój embrionalny) oraz
plastyczno�æ rozrodu tej gromady krêgowców umo¿li-
wiaj¹ przeprowadzanie manipulacji hormonalnych i ge-
nomowych, w tym androgenezy, czyli uzyskanie ¿ywot-
nego potomstwa w oparciu jedynie o materia³ genetyczny
plemnika. Androgeneza polega na inaktywacji matczy-
nego genomu j¹drowego w oocytach przy zastosowa-
niu odpowiedniej dawki promieniowania gamma, X lub
UV (1). W celu uzyskania ¿ywotnego, androgenetycz-
nego potomstwa na�wietlon¹ ikrê zap³adnia siê plemni-
kami diploidalnymi, uzyskanymi od tetraploidalnych
samców, lub plemnikami haploidalnymi, od normalnych
samców. W tym drugim przypadku, w okre�lonym eks-
perymentalnie czasie po zap³odnieniu, stosuje siê szok
fizyczny (termiczny lub ci�nieniowy) powoduj¹cy du-
plikacje pojedynczego zestawu chromosomowego po-
przez zatrzymanie pierwszego podzia³u mitotycznego
zygoty. Szoki fizyczne stosuje siê tak¿e w celu uzyska-
nia osobników poliploidalnych.

Do tej pory w Polsce dokonano udanej androgenezy,
zarówno wewn¹trzgatunkowej (homologicznej) z u¿y-
ciem kriokonserwowanego nasienia pstr¹ga têczowego
(1), jak i obcogatunkowej (heterologicznej) w obrêbie
kilku gatunków ryb karpiowatych (27).

Od kilkunastu lat na �wiecie tworzone s¹ banki na-
sienia zarówno gatunków zagro¿onych wyginiêciem,
lokalnych populacji danego gatunku, jak równie¿ cen-
nych linii hodowlanych. W Norwegii od 1988 r. reali-
zowany jest program banku genomów ponad 100 ro-
dzimych populacji ³ososia, w oparciu o kriokonserwa-
cjê nasienia. W Polsce w 1999 r. utworzono bank nasie-
nia pstr¹ga têczowego, w którym przechowywany jest
mlecz, uzyskanych drog¹ wieloletniej selekcji cennych
linii tego gatunku. W 2001 r. powsta³ w kraju bank na-
sienia karpia, w którym gromadzony jest mlecz kilku
rodzimych linii hodowlanych.

Technologia kriokonserwacji nasienia ryb
O sukcesie kriokonserwacji nasienia ryb, mierzonym

odsetkiem wyklutych larw po u¿yciu do zap³odnienia
mro¿onego mlecza, decyduje szereg czynników, a w
postêpowaniu technologicznym wyró¿nia siê siedem
g³ównych etapów (32): pozyskanie nasienia, okre�lenie
jego jako�ci, dobór rozcieñczalnika i krioprotektora,
postêpowanie przed zamro¿eniem, mro¿enie, rozmra-
¿anie oraz postêpowanie w czasie zap³adniania.

Nasienie ryb uzyskuje siê bez (³ososiowate) lub po
uprzedniej stymulacji hormonalnej (karpiowate, jesio-
trowate) samców. Stymulacja mo¿e odbywaæ siê na po-
ziomie podwzgórza (iniekcja dootrzewnowa ró¿nego
rodzaju analogów GnRH) lub przysadki (podanie ho-
mologicznego lub heterologicznego ekstraktu przysad-
ki mózgowej lub gonadotropin, np. hCG). Najczê�ciej
po 24 godzinach od iniekcji mo¿na pozyskaæ mlecz
dobrej jako�ci. Rutynowo nasienie pozyskuje siê meto-
d¹ wycierania, polegaj¹c¹ na masa¿u pow³ok brzusz-
nych i wyciskaniu mlecza. Wydostaj¹ce siê nasienie
mo¿na bezpo�rednio pobieraæ do szklanych zlewek lub
odsysaæ przy pomocy strzykawki. W czasie wycierania
mo¿e jednak doj�æ do zanieczyszczenia nasienia wod¹,
�luzem, ka³em, krwi¹ lub moczem (13), co w istotnym
stopniu obni¿a jego jako�æ i przydatno�æ do g³êbokiego
zamra¿ania. Unikniêcie tych zanieczyszczeñ mo¿na uzy-
skaæ przez pozyskiwanie nasienia bezpo�rednio z na-
sieniowodów przy u¿yciu plastikowych drenów (21, 24).

Rutynowa ocena nasienia przeznaczonego do krio-
konserwacji obejmuje okre�lenie barwy, konsystencji,
objêto�ci oraz koncentracji i ruchliwo�ci plemników.
Koncentracjê plemników okre�la siê najczê�ciej szybk¹
metod¹ spektrofotometryczn¹ (12). Koncentracja plem-
ników w nasieniu ryb jest cech¹ gatunkow¹, ale jest tak¿e
zró¿nicowana w obrêbie gatunku, w zale¿no�ci od wie-
lu czynników. Odsetek ruchliwych plemników ocenia
siê subiektywn¹ metod¹ mikroskopow¹ lub przy u¿yciu
komputerowego systemu do oceny nasienia (CASA).
Specyfik¹ plemników ryb jest brak ruchu w prawid³o-
wo pozyskanym nasieniu, dziêki du¿emu stê¿eniu jo-
nów potasowych w plazmie nasienia lub jej wysokiemu
ci�nieniu osmotycznemu. Aktywacja ruchu nastêpuje po
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dodaniu do nasienia wody (zap³odnienie nastêpuje
w �rodowisku wodnym) lub specjalnie preparowanych
p³ynów aktywuj¹cych. Stosunek objêto�ci nasienia do
objêto�ci p³ynu aktywuj¹cego powinien wynosiæ przy-
najmniej 1 : 30. W nasieniu przeznaczonym do krio-
konserwacji odsetek ruchliwych plemników powinien
wynosiæ co najmniej 80%. Czas trwania ruchu plemni-
ków ryb jest stosunkowo krótki i waha siê od kilkudzie-
siêciu sekund w przypadku nasienia ryb ³ososiowatych
do kilku minut w zaktywowanym nasieniu ryb karpio-
watych i jesiotrowatych. Poza wymienionymi wy¿ej
wyznacznikami przydatne do dodatkowej oceny jako�-
ci mlecza jest oznaczanie ci�nienia osmotycznego plaz-
my nasienia oraz okre�lanie aktywno�ci wybranych
enzymów.

W kriokonserwacji nasienia ryb stosuje siê bardzo
wiele rozcieñczalników, których w³a�ciwy sk³ad kom-
ponowany jest dla ka¿dego gatunku eksperymentalnie.
Pocz¹tkowo sk³ad mineralny oparty by³ na zawarto�ci
jonów w plazmie nasienia lub osoczu krwi. Dalsze ba-
dania wykaza³y jednak, ¿e proste rozcieñczalniki zawie-
raj¹ce 0,3 M glukozê (32) lub 0,6 M sacharozê (20, 24,
26) gwarantuj¹ dobre �rodowisko ochronne podczas
kriokonserwacji nasienia pstr¹ga têczowego. Niekiedy
do rozcieñczalnika dodawane jest ¿ó³tko jaja kurzego
(2) lub izolowane z ¿ó³tka lipoproteidy (8). Istotnym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na efekt kriokonserwacji jest
dobór jako�ciowy i ilo�ciowy krioprotektora (2, 3, 32).
W odró¿nieniu od nasienia ssaków, gdzie stosuje siê
w zasadzie jedynie glicerol, w badaniach kriokonser-
wacji nasienia ryb najczê�ciej stosowany jest dimetylo-
sulfotlenek (DMSO). Stosowany jest tak¿e glicerol,
glikol etylenowy (EG), glikol propylenowy (PG), dime-
tyloacetamid (DMA) oraz metanol. Wybór rodzaju
i optymalnego stê¿enia krioprotektora zale¿y od gatun-
ku, sposobu konfekcjonowania nasienia oraz metody
zamra¿ania.

Przed kriokonserwacj¹ nasienie i rozcieñczalnik sch³a-
dza siê najczê�ciej do temperatury +4°C, a nastêpnie do
próby mlecza dodawany jest stopniowo rozcieñczalnik.
Stosowane s¹ ró¿ne stopnie rozrzedzenia, w zale¿no�ci
od koncentracji plemników. Uwa¿a siê, ¿e koncentracja
plemników w rozrzedzonym nasieniu powinna wyno-
siæ oko³o 2,5 × 109/cm3 (32). Nasienie ryb ³ososio-
watych o �redniej koncentracji 8-10 × 109/cm3 rozrze-
dza siê w stosunku 1 : 3, karpiowatych (koncentracja
15-20 × 109/cm3) 1 : 5, a jesiotrowatych (koncentracja
0,5-2,5 × 109/cm3) w stosunku 1 : 1. Specyfik¹ w g³êbo-
kim zamra¿aniu nasienia ryb jest z regu³y pominiêcie
etapu ekwilibracji, czyli jak najszybsze zamro¿enie po
rozrzedzeniu. Nasienie ryb zamra¿ane jest w kulkach
na suchym lodzie (zestalony CO

2
 o temperaturze �79°C),

s³omkach lub ampu³kach w parach ciek³ego azotu lub
komputerowo sterowanych kriostatach. Stosowane tem-
po zamra¿ania wynosi z regu³y 20-30°C/min. Zamro-
¿one nasienie przechowywane jest w ciek³ym azocie
(�196°C).

W czasie rozmra¿ania nasienia zalecane jest bardzo
szybkie tempo tego procesu (powy¿ej 1200°C/min.),
w celu niedopuszczenia do powstania du¿ych kryszta³-

ków lodu. Takie warunki uzyskuje siê rozmra¿aj¹c kul-
ki w roztworze o temperaturze +25°C w czasie 5-7 se-
kund lub s³omki b¹d� ampu³ki w ³a�ni wodnej o tempe-
raturze +40°C w czasie 7-8 sekund. U¿yte p³yny do roz-
mra¿ania kulek aktywuj¹ ruch plemników, dlatego przy
zap³odnieniu ikry nale¿y go u¿yæ natychmiast, dodaj¹c
odpowiedni¹ objêto�æ rozmro¿onego nasienia do zna-
nej porcji ikry. W rozmro¿onym nasieniu konfekcjono-
wanym w s³omkach nie dochodzi do aktywacji ruchu,
dlatego mo¿na go u¿yæ do zap³odnienia w ci¹gu kilku
minut. W tym przypadku do okre�lonej porcji ikry do-
daje siê odpowiedni¹ objêto�æ rozmro¿onego nasienia,
aktywuje plemniki roztworem aktywuj¹cym i pozosta-
wia przez 2-3 minuty do zap³odnienia.

Przy zap³adnianiu ikry kriokonserwowanym nasie-
niem wykonuje siê zawsze próbê kontroln¹, w której
ikrê zap³adnia siê �wie¿ym mleczem, bowiem na efekt
zap³odnienia wp³ywa zarówno warto�æ biologiczna
plemników, jak i jako�æ ikry. Efekt zap³odnienia poda-
wany jest najczê�ciej jako odsetek zaoczkowanych em-
brionów lub wyklutych larw, w odniesieniu do próby
kontrolnej.

Krajowe osi¹gniêcia kriokonserwacji nasienia ryb
w ostatnim dziesiêcioleciu

W ostatnim okresie polscy naukowcy opublikowali
wiele prac, zarówno w czasopismach o zasiêgu �wiato-
wym, jak i wydawnictwach krajowych, dotycz¹cych pro-
blematyki kriokonserwacji nasienia ryb. Najwiêcej prac
dotyczy³o ró¿nych aspektów kriokonserwacji nasienia,
wa¿nego gospodarczo gatunku, jakim jest pstr¹g têczo-
wy (1, 3, 4, 6, 14, 20, 24, 26). Wykazano wp³yw sk³adu
rozcieñczalnika i czasu ekwilibracji na zdolno�æ zap³ad-
niaj¹c¹ kriokonserwowanego nasienia oraz przydatno�æ
okre�lania aktywno�ci aminotransferazy asparaginiano-
wej i fosfatazy kwa�nej do szacowania warto�ci biolo-
gicznej plemników (4, 14). Stosuj¹c �wie¿e i kriokon-
serwowane nasienie od czterech, ró¿nych pod wzglê-
dem markerów genetycznych, samców stwierdzono, ¿e
kriokonserwacja nie zmienia odsetka potomstwa uzys-
kanego od poszczególnego ojca w stosunku do u¿ycia
nasienia �wie¿ego (6). Kriokonserwacja mlecza pocho-
dz¹cego od samców uzyskanych w wyniku zap³odnie-
nia kriokonserwowanym nasieniem zaowocowa³a lep-
sz¹ przydatno�ci¹ ich nasienia do kriokonserwacji ni¿
nasienia samców uzyskanych po zap³odnieniu ikry na-
sieniem �wie¿ym (3). Wykazano tak¿e (24), ¿e pozys-
kany metod¹ kateteryzacji nasieniowodów mlecz gwa-
rantuje jego bardzo dobr¹ przydatno�æ do kriokonser-
wacji, a �redni odsetek wyklutych embrionów uzyska-
nych po zap³odnieniu ikry zamro¿onym-rozmro¿onym
nasieniem od 25 samców wyniós³ prawie 82%. Potwier-
dzono przydatno�æ prostego rozcieñczalnika, jakim jest
0,6 M sacharoza z 10% dodatkiem DMSO do kriokon-
serwacji nasienia, zarówno normalnych (XY), andro-
genetycznych (YY), jak i odwróconych hormonalnie
(neosamce XX) samców pstr¹ga têczowego (20, 26).

Dokonano tak¿e udanej kriokonserwacji nasienia g³o-
wacicy (15, 23), gatunku zagro¿onego wyginiêciem,
wpisanego do czerwonej ksiêgi. Wykazano jednocze�-
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nie (23), ¿e efektywno�æ zastosowanego krioprotektora
zale¿y od sposobu konfekcjonowania nasienia. Mro¿¹c
nasienie w kulkach, uzyskano porównywalne efekty
wyklucia larw, stosuj¹c glicerol lub metanol. Najlepszy
efekt (ponad 80% wyklutych larw) uzyskano mro¿¹c
nasienie w s³omkach w obecno�ci metanolu, podczas
gdy glicerol okaza³ siê ca³kowicie nieprzydatny (oko³o
1% wyklucia).

Krajowe badania dotyczy³y tak¿e kriokonserwacji
nasienia szczupaka europejskiego (8, 9, 18) i amerykañ-
skiego (19). Stosuj¹c rozcieñczalnik zawieraj¹cy 0,6 M
sacharozê z 10% dodatkiem ¿ó³tka jaja kurzego oraz
15% DMSO uzyskano odsetek zaoczkowanych embrio-
nów na poziomie ponad 90% (18). Przeprowadzono
tak¿e udane próby kriokonserwacji nasienia karpia (2),
leszcza (16, 17) i bolenia (5). Wykazano jednocze�nie,
¿e w kriokonserwacji nasienia karpia lepszym kriopro-
tektorem jest dimetyloacetamid (DMA), w stosunku do
powszechnie u¿ywanego DMSO (2).

Szczególne znaczenie przypisaæ nale¿y opracowaniu
biotechniki kriokonserwcji nasienia ryb jesiotrowatych.
Wspólnie z naukowcami z Wêgier opublikowano bada-
nia (22), w których stosuj¹c rozcieñczalnik Tris-sacha-
roza-KCl, z 10% dodatkiem metanolu i mro¿¹c nasie-
nie w s³omkach, uzyskano wylêg jesiotra syberyjskiego
na poziomie zbli¿onym do próby kontrolnej. Dalsze
badania (21, 31) wykaza³y przydatno�æ tej procedury
do kriokonserwacji nasienia jesiotra rosyjskiego i ster-
leta oraz celowo�æ stosowania testów enzymatycznych
i barwienia fluorescencyjnego z u¿yciem SYBR 14 �
jodek propydyny testem ¿ywe/martwe do szacowania
warto�ci biologicznej kriokonserwowanych plemników.
Ostatnio (dane niepublikowane) spektakularnym suk-
cesem zakoñczy³ siê eksperyment zap³odnienia ikry ster-
leta kriokonserwowanym nasieniem bie³ugi. Uzyskano
wylêg krzy¿ówki, zwanej besterem, na poziomie powy-
¿ej 50%.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e o sukcesie krio-
konserwacji nasienia ryb decyduje wiele czynników.
Przydatno�æ badañ nad g³êbokim zamra¿aniem nasie-
nia wa¿nych gospodarczo i zagro¿onych gatunków jest
powszechnie akceptowana i doceniana. Krajowe osi¹g-
niêcia z tego zakresu widoczne s¹ w �wiatowym pi�mien-
nictwie, jak i w cytowaniu realizowanych w Polsce ba-
dañ.

Pi�miennictwo
1.Babiak I., Dobosz S., Goryczko K., Ku�miñski H., Brzuzan P., Ciesielski S.:

Androgenesis in rainbow trout using cryopreserved spermatozoa: the effect of
processing and biological factors. Theriogenology 2002, 57, 1229-1249.

2.Babiak I., Glogowski J., Brzuska E., Szumiec J., Adamek J.: Cryopreservation
of sperm of common carp, Cyprinus carpio L. Aquaculture Res. 1997, 28,
567-571.

3.Babiak I., Glogowski J., Dobosz S., Kuzminski H., Goryczko K.: Semen from
rainbow trout produced using cryopreserwed spermatozoa is more suitable for
cryopreservation. J. Fish Biol. 2002, 60, 561-570.

4.Babiak I., Glogowski J., Goryczko K., Dobosz S., Kuzminski H.: Effect of exten-
der composition and equilibration time on fertilization ability and enzymatic
activity of rainbow trout cryopreserved spermatozoa. Theriogenology 2001, 56,
177-192.

5.Babiak I., Glogowski J., Kujawa R., Kucharczyk D., Mamcarz A.: Cryopreser-
vation of sperm from asp Aspius aspius. Progr. Fish-Cult. 1998, 60, 146-148.

6.Babiak I., Glogowski J., Luczynski M., Goryczko K., Dobosz S., Kuzminski H.:
The effect of individual male potency on fertilization ability of fresh and cryo-
preservwd milt of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Aquacul-
ture. Res. 1998, 29, 337-340.

7.Babiak I., Glogowski J., Luczynski M. J., Kucharczyk D., £uczyñski M.:
Cryopreservation of the milt of northern pike. J. Fish Biol. 1995, 46, 819-825.

8.Babiak I., Glogowski J., Luczynski M. J., £uczyñski M.: Effect of individual
male variability on cryopreservation of northern pike Esox lucius L. sperm.
Aquaculture Res. 1997, 28, 191-197.

9.Babiak I., Glogowski J., Luczynski M. J., Luczynski M., Demianowicz W.: The
effect of egg yolk, low density lipoproteins, methylksanthines and fertilization
diluent on cryopreservation efficiency of northern pike (Esox lucius) spermato-
zoa. Theriogenology 1999, 52, 473-479.

10.Billard R., Cosson J., Crim L. W., Suquet M.: Sperm physiology and quality, [w:]
Bromage N. R., Roberts J. (red.): Broodstock management and egg and larval
quality. Blackwell Science, Ltd., Cambridge, Massachusetts 1995, 25-52.

11.Blaxter J. H. S.: Sperm storage and cross-fertilization of spring and autumn
spawning herring. Nature (London) 1953, 172, 1189-1190.

12.Ciereszko A., Dabrowski K.: Estimation of sperm concentration of rainbow
trout, whitefish and yellow perch using spectrophotometric technique. Aqua-
culture 1993, 109, 1292-1305.

13.Ciereszko A., Dobosz S., Kwa�nik M., Goryczko K., Glogowski J.: Problemy
zwi¹zane z zanieczyszczeniem mlecza. Komun. Ryb. 1998, 3, 5-7.

14.Glogowski J., Babiak I., Goryczko K., Dobosz S.: Activity of aspartate amino-
transferase and acid phosphatase in cryopreserved trout sperm. Reprod. Fertil.
Dev. 1996, 8, 1179-1184.

15.Glogowski J., Babiak I., Goryczko K., Dobosz S., Kuzminski H.: Properties and
cryopreservation of Danube salmon (Hucho hucho) milt. Arch. Polish Fish. 1997,
5, 235-239.

16.Glogowski J., Babiak I., Kucharczyk D., £uczyñski M.: The effect of individual
male variability on cryopreservation of bream (Abramis brama (L.)) sperm. Pol.
Arch. Hydrobiol. 1997, 44, 279-283.

17.Glogowski J., Babiak I., Kucharczyk D., Luczynski M., Piros B.: Some proper-
ties of bream Abramis brama L. sperm and its cryopreservation. Aquaculture
Res. 1999, 30, 765-772.

18.Glogowski J., Babiak I., Luczynski M. J., Luczynski M.: Factor affecting
cryopreservation efficiency and enzyme activity in northern pike, Esox lucius,
sperm. J. Appl. Aquaculture 1997, 7, 53-67.

19.Glogowski J., Ciereszko A., Dabrowski K.: Cryopreservation of muskellunge
and yellow perch semen. N.A.J.A. 1999, 61, 258-262.

20.Glogowski J., Goryczko K., Dobosz S., Babiak I., Kowalski R., Ku�miñski H.,
Drabiñski M., Ciereszko A.: Mo¿liwo�ci wykorzystania �wie¿ego i kriokonser-
wowanego nasienia samców androgenetycznych i maskulinizowanych samic
w celu uzyskania jednop³ciowych populacji pstr¹ga têczowego, [w:] Gorycz-
ko K. (red.): Problemy pstr¹garstwa polskiego w 2001 roku. Wyd. IRS 2002,
51-64.

21.Glogowski J., Kolman R., Rzemieniecki A., Dietrich G., Demianowicz W.,
Sieczyñski P., Sarosiek B., Wysocka J., Kowalski R., Wojtczak M., Ciereszko A.:
Biologia nasienia ryb jesiotrowatych i jego kriokonserwacja, [w:] Zakê� Z.
i wsp. (red.): Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatun-
ków. Wyd. IRS 2004, 35-42.

22.Glogowski J., Kolman R., Szczepkowski M., Horvath A., Urbanyi B., Sie-
czyñski P., Rzemieniecki A., Domaga³a J., Demianowicz W., Kowalski R.,
Ciereszko A.: Fertilization rate of Siberian sturgeon (Acipenser baeri, Brandt)
milt cryopreserved with methanol. Aquaculture 2002, 211, 367-373.

23.Glogowski J., Kowalewski M., Demianowicz W., Dietrich G., Wojtczak M.,
Kowalski R., Sarosiek B., Ciereszko A.: Kriokonserwacja nasienia g³owacicy
(Hucho hucho), [w:] Goryczko K. (red.): Pstr¹garstwo: produkcja, �rodowisko,
profilaktyka. Wyd. IRS 2003, 85-96.

24.Glogowski J., Kwasnik M., Piros B., Dabrowski K., Goryczko K., Dobosz S.,
Kuzminski H., Ciereszko A.: Characterization of rainbow trout milt collected
with a catheter: semen parameters and cryopreservation success. Aquaculture
Res. 2000, 31, 289-296.

25.Goryczko K., Glogowski J., Ciereszko A.: Propozycja sposobu realizacji ochro-
ny ex situ rzadkich gatunków ryb. Rocz. Nauk. PZW. 2001, 14 (Suppl.), 73-82.

26.Kowalski R. K., Sarosiek B., Judek J., Dobosz S., Ku�miñski H., Glogowski J.:
Mo¿liwo�ci krótko- i d³ugookresowego przechowywania nasienia manipulowa-
nych genetycznie pstr¹gów têczowych, [w:] Ku�miñski H. (red.): Pstr¹garstwo
� hodowla, manipulacje genetyczne, zagadnienia prawne, ochrona zdrowia. Wyd.
IRS 2006, 97-107.

27.Kucharczyk D.: Rozród kontrolowany i androgeneza wybranych gatunków ryb
karpiowatych. Praca hab. Wyd. UWM Olsztyn, Rozprawy i Monografie 2002,
63, 7-80.

28.Moczarski M.: Deep freezing of carp (Cyprinus carpio L.) sperm. Bull. Acad.
Pol. Sci. Ser. Sci. Biol. 1977, 25, 187-190.

29.Polge C., Smith A. U., Parkes A. S.: Revival of spermatozoa after vitrification
and dehydration at low temperature. Nature (London) 1949, 164, 266-267.

30.Rana K. J.: Preserwation of gametes, [w:] Bromage N. R., Roberts J. (red.):
Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Blackwell Science Ltd.,
Cambridge, Massachusetts 1995, s. 53-75.

31.Sarosiek B., Ciereszko A., Rzemieniecki A., Domaga³a J., Glogowski J.: The
influence of semen cryopreservation on the release of some enzymes from sibe-
rian sturgeon (Acipenser baeri) and starlet (Acipenser ruthenus) spermatozoa.
Arch. Pol. Fish. 2004, 12, 13-22.

32.Tiersch T. R., Mazik P. M. (red.): Cryopreservation in Aquatic Species. World
Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA 2000, 1-439.

Adres autora: prof. dr hab. Jan Glogowski, ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn;
e-mail: glogo@pan.olsztyn.pl


