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BEVEZETÉS
Az elmúlt évben beszámoltunk arról, hogy a
hazai
(balatoni)
angolna
állomány
konzervációbiológiai értékét milyen új és újszerű
módszerekkel sikerült megemelni, melynek
végeredményeképpen 2000 és 2001 óta ismét
sikerült ovulált ikrát nyerni. Azonban a levált
ikraszemek minősége nagy egyedi különbséget
mutatott, szemben a többi gazdaságilag jelentős
halfaj szaporításánál tapasztaltaknál, nagyon
könnyen éretlen és/vagy túlérett ikranyerést
értünk el. A munkáinkat a probléma
feltérképezése céljából ez irányban tovább
folytattuk.

4)
A relatíve nagy ivarnyílás elzárását (ikraszórás
elkerülése, vízbehatolása a kitüremkedett
petefészek mellett) a pontyszaporításhoz
hasonlóan lehet megoldani varrással.

Ívás előtt álló angolna petefészekből biopsziás
mintavétel

ANYAG ÉS MÓDSZER

FŐBB MEGFIGYELÉSEINK

Az angolnák felkészítését a szaporításra az
alábbi folyamatábra foglalja össze:

1)
Amennyiben az ikrásokat viszonylag magas
hőmérsékleten (20°C) tartjuk és indukáljuk az
ivarérést, úgy az oociták nem egy fejlődési
fázisban érnek be (aszinkron fejlődés) az
ivarérést ovuláció (leválás) nélküli túlérett
petesejtek is jelzik. Ennek egyik jól felismerhető
jele, hogy az oocitákon belül az olajcseppek idő
előtt összeolvadnak.
2)
Amennyiben a halakat 16-17°C-on ivarérleljük,
úgy a beérő oociták szinkron állapotba kerülnek,
a legnagyobb részük vándorló sejtmag állapotba
lép, a citoplazma sok apró olajcseppet tartalmaz,
amik a sejtmag ellentétes oldalán tömörülnek, de
nem olvadnak még össze.

Rövid ideig tartó gyógykezelést (Mebendazol,
Levamisol) követő hosszabb ideig tartó
méregtelenítési - (tőzeg, majd tőzeg és zeolit) és
„hagyományos” ivarérlelési folyamat kialakítását
az elmúlt időszak tapasztalatai alapján állítottuk
össze. A tartási körülmények az édesvízi
„méregtelenítési” és a sósvízi „indukált
ivarérlelési” szakaszokra váltak szét. Az ikrások
ovuláció
kiváltására
pontyhipofízis
(40mg/testtömeg
kg),
pontyhipofízis
(40mg/testtömeg kg) és GnRH analóg (40
µg/testtömeg kg) kombinációt, valamint 17
alpha,20 beta-Dihydroxy-4-pregnen-3-one (DHP,
2 µg/ testtömeg kg) variációkkal próbálkoztunk.
Ovuláció
kiváltására
használt
hormoninjekció időzítését petefészek biopsziából
nyert oocita minták fejlettségi stádiuma alapján
döntöttük el.

Bevarrt ivarnyílású angolna 2 órával a fejés előtt
(balra), ikrafejés (jobbra)
5)
A szakirodalomban leírt ikra morfológiai
bélyegek nem elégségesek ahhoz, hogy
blasztula állapot előtt biztonságosan becsülni
lehessen a termékenyülést. Eredményeink
alapján a termékenyítés szempontjából ideális
kondíciók nem megfelelőek az ikrainkubáció
szempontjából; spermiumok aktiválásra 450
mMol NaCl oldatot használtunk, ennek
vezetőképessége 43600 uS, ez megfelel 2,725
%-os összsó tartalomnak, de ezt az aktiváló
magas nátrium és klorid ion tartalmú oldatot
csak kb. 20 másodpercig tartottuk az ikrán, ezt
követően feltöltöttük 3,5 %-os sókoncentrációjú
mesterséges tengervízzel.

OD

N

Vándorló sejtmag állapotban lévő oociták kevés
többé-kevésbé összeolvadt olajcseppel (balra)
és sok olajcseppel (jobbra).
N: sejtmag, OD: olajcseppek.
3)
Habár ovuláció kiváltására (sőt spontán
ikraszórásra) a pontyhipofízis, a pontyhipofízis +
GnRH-A alkalmasak, azonban a legjobb
minőségű ikranyerésre a DHP alkalmas. A
szakirodalomban leírtakhoz képest (Ohta et al.,
1996) a heti kezelés után nem kell 2 napot várni
az újabb hipofízis kezelésre, majd a DHP-re,
hanem, amikor a sejtek a vándorló nukleusz
állapotba kerülnek (~800 µm) másnap már
adható a DHP.

Morfológiai szempontból jó minőségű ovulált
(balra) és 12 órás termékenyült ikra (jobbra)
Önmagában csak az ovuláció kiváltása, az ivari
érettség fokának megállapítása is nagyban eltér
hazai halaink szaporítási gyakorlatától. A
kísérleteket tovább folytatjuk, célunk a
lárvanyerés.
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