STRESZCZENIE

Streszczenie
Fauna kraj owych przedstawicieli ryb z rodzaj u Gobio i Romanogobio
reprezentowana jest przez trzy gatunki: kieibia krotkow^sego (Gobio gobio L.), kieJbia
Kesslera {Romanogobio kessleri Dybowski, 1862) oraz kietbia biatopletwego
{R. albipinnatus Lukasch, 1933). Wiedza na temat ich parazytofauny jest fragmentaryczna
i bardzo zroznicowana. Lista krajowych pasozytow kieibia krotkow^sego obejmuje 34
taksony, w tym 31 gatunkow. U kietbia Kesslera wskazuje si^ na prawdopodobienstwo
wystepowania dwoch gatunkow przywr wewn^trznych. Parazytofauna kielbia
bialopletwego wyst^puj^cego na terenie Polski nie zostata dotychczas zbadana. Swiatowy
wykaz pasozytow wymienionych trzech gatunkow kielbi jest szerszy, jednak dysproporcja
pomi^dzy stanem poznania parazytofauny poszczegolnych zywicieli jest nadal wyrazna.
Lista pasozytow kielbia krotkow^sego obejmuje 90 taksonow (w tym 81 gatunkow),
kielbia bialoptetwego - 24 taksony (21) gatunkow, natomiast kielbia Kesslera - 10
taksonow (9 gatunkow).
Celem pracy bylo sporz^dzenie aktualnej listy pasozytow kielbia krotkow^sego,
kielbia Kesslera i kielbia bi^of^etwego, wyst^puj^cych w Sanie. Podane zostaly wartosci
podstawowych wskaznikow zarazenia pasozytami, w zaleznosci od okresu fenologicznego.
Podj^to prob? oszacowania stopnia specyficznosci pasozytow wzgl^dem trzech
sympatrycznie wyst^puj^cych gatunkow zywicieli.
MateriaJ pozyskano z czterech stanowisk usytuowanych wzdhiz biegu Sanu,
b^d^cego jedynym potwierdzonym w Polsce miejscem sympatrycznego wystepowania
wszystkich trzech gatunkow kielbi. Material obejmuj^cy 390 ryb poddano analizie
parazytologicznej.
L^cznie wyizolowano i poddano identyfikacji 9954 pasozytow. U trzech zywicieli
stwierdzono przedstawicieli 33 taksonow (w tym 29 gatunkow) pasozytow. U kielbia
krotkow^sego wykazano 26 taksondw pasozyt6w (w tym 23 gatunki), u kielbia
bialopletwego - 15 taksonow (U gatunkow), a u kielbia Kesslera - 25 taksonow (22
gatunki). Ogolna prewalencja dla wszystkich badanych ryb wyniosla 99,48%. Najwyzsze
wartosci wskaznikow prewalencji oraz sredniej intensywnosci zarazcnia u wszystkich
trzech gatunkow kieibi odnotowano dla metacerkarii Diplostomum pseudospathaceum.
Sposrod 33 stwierdzonych taksonow pasozytow, 12 taksonow (w tym 10 gatunkow)
okazalo si? wspolnych dla trzech badanych zywicieli, co stanowilo 36,36% wszystkich
stwierdzonych gatunkow. W grupie wszystkich pasozytow, stwierdzono trzy gatunki Dactylogyrus cryptomeres, D. flnitimus oraz D. gobioninum - nowe dla fauny Polski.
Wyzsze bogactwo gatunkowe odnotowano w sezonie wiosenno-letnim. Roznice
w skladzie parazytofauny krajowych gatunkow kieibi, zar6wno pod wzgl^dem
jakosciowym jak i ilosciowym, spowodowane bye mog^ w glownej mierze, zajmowaniem
innych mikrosiedlisk przez te gatunki zywicieli. Pomimo blizszego pokrewienstwa dwoch
przedstawicieli rodzaju Romanogobio nie zanotowano znaczacego podobienstwa fauny
pasozytow obu gatunkow ryb.

