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ZNACZENIE SUBSTANCJI ALARMOWYCH W KOMUNIKACJI CHEMICZNEJ
RYB
KOMUNIKACJA CHEMICZNA
ORGANIZMÓW
Komunikacja zwierząt jest zjawiskiem intuicyjnie prostym do zrozumienia, ale trudnym do jednoznacznego zdefiniowania (Ręk
2010). Funkcjonuje wiele definicji, wyjaśniających komunikację zarówno w sposób bardzo szeroki, jak i bardzo wąski (Kulczycki
2012). Najogólniej rzecz biorąc, komunikacja
to zjawisko, w którym dokonuje się transfer informacji między nadawcą a odbiorcą. Dodatkowo, transfer musi odbywać się
przez tzw. kanał, czyli zbiór warunków środowiskowych potrzebny do udanego przesyłu informacji (Trojan 2013). Z komunikacją
związane są takie pojęcia jak sygnał (ang.
signal) i wskazówka (ang. cue). Sygnał to
element komunikacji intencjonalnej, będący nośnikiem informacji pomiędzy nadawcą
i odbiorcą, ale również służący osiągnięciu
określonej korzyści przez nadawcę. Z kolei
wskazówka przenosi informacje będące efektem ubocznym zachowania nadawcy i nie
ma nic wspólnego z celowością informowania (Ręk 2010). Z uwagi na to, że termin
„sygnał chemiczny” jest od lat używany w
literaturze przedmiotu w kontekście reakcji
alarmowych ryb (Jachner 1999, Pijanowska
1999), zastosowano go także w niniejszej
pracy, z zastrzeżeniem jednak, że nie ma on
tutaj związku z intencjonalnym przekazem
informacji.
Behawior to cały kompleks obserwowalnych, rejestrowalnych lub mierzalnych czynności żywego zwierzęcia w odpowiedzi na
dany czynnik/bodziec odbierany z otoczenia

lub wnętrza organizmu (Keenleyside 1979,
Kokocińska i Kaleta 2015). Behawior zwierząt modyfikowany jest m.in. przez związki
zaklasyfikowane do grupy tzw. semiozwiązków (gr. semio, sygnał), czyli substancji
biorących udział w porozumiewaniu się organizmów (Katkowska 2013). Historycznie
wszystkie formy informacji chemicznych były
uważane za feromony (Smith 1992, Wisenden i współaut. 1994). Jednak rozwój badań
w tej dziedzinie przyniósł większą kontrolę
nad wykorzystaniem terminów. Słowo „feromon” pochodzi z języka greckiego, w którym
pherein to przekazywać, a hormao – pobudzać. Nazwa ta została po raz pierwszy zaproponowana przez Karlsona i Lüschera w
1959 r. W przeciwieństwie do hormonów,
które oddziałują na komórki czy tkanki tego
samego organizmu, feromony pełnią funkcję
związków sygnałowych w komunikowaniu
się różnych organizmów, niekoniecznie należących do tego samego gatunku (Antkiewicz
i współaut. 2008).
Komunikacja chemiczna jest jedną z najstarszych ewolucyjnie form komunikacji między żywymi organizmami. Zagadnienie to od
dawna (co najmniej kilkaset lat) budzi zainteresowanie wśród badaczy. Świadczą o tym
badania następujących autorów: Charles
Butler (1609), Charles Darwin (1871), Jean
Henri Fabre (1879), Albrecht Bethe (1932),
Adolf Butenandt (1959). Historia poznania
zjawiska komunikacji chemicznej rozpoczęła się od owadów (Wyatt 2009). Organizmy
wodne często do komunikacji wykorzystują sygnały chemiczne (Brönmark i Hansson
2000). U ryb pośredniczą one we wszystkich
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podstawowych funkcjach życiowych: rozrodzie, lokalizacji pokarmu, unikaniu drapieżników czy orientacji w przestrzeni (Liley 1982). Na przykład rozpoznawanie za
pomocą substancji chemicznych osobników
spokrewnionych i odróżnianie ich od niespokrewnionych zapobiega chowom wsobnym,
obniżającym sukces ewolucyjny (Brönmark i
Hansson 2000).
Pionierem badań nad komunikacją chemiczną ryb za pomocą substancji alarmowych był Karl von Frisch, który w 1938 r.
udokumentował uwalnianie substancji alarmowych przez zranione strzeble potokowe
Phoxinus phoxinus (Von Frisch 1938). „Reakcja strachu” (ang. fright reaction, niem.
Schreckreaktion) u ryb została wykryta niemal przez przypadek. Von Frisch, prowadząc
obserwacje behawioralne tuż po oznakowaniu niektórych osobników przez delikatne
nacięcie skóry, zauważył nerwowe pływanie
ławicy (Pfeiffer 1963). Najprawdopodobniej
był to efekt substancji alarmowej (niem.
Schreckstoff – substancja paniki), która jako
nośnik informacji o niebezpieczeństwie, czyli
przede wszystkim o atakującym drapieżniku,
powoduje powszechną reakcję wśród potencjalnych ofiar (Jachner 1999).
Skóra ryb, a konkretnie warstwa epidermalna ryb, posiada ogromną liczbę wyspecjalizowanych komórek, tzw. club cell,
produkujących substancję alarmową (Ryc.
1). Komórki te nie mają ujścia na zewnątrz
skóry. Posiadają dużą cytoplazmę wypełnioną pęcherzykami i centralne jądro. Dodatkowo są otoczone warstwą mniejszych komórek i znajdują się tuż poniżej najbardziej
zewnętrznej warstwy nabłonka (Jesuthasan
i Mathuru 2008). Substancja alarmowa jest
uwalniana do środowiska tylko w wyniku
przerwania błon komórkowych podczas ura-

zu fizycznego (otarcia bądź zranienia powierzchni ciała), co najczęściej utożsamia się
z atakiem drapieżnika (Wyatt 2003). Ponad
70% gatunków ryb słodkowodnych wykrywa
obecność drapieżnika poprzez odbiór substancji alarmowej z club cells (Nelson 1984,
Jachner 1999). Ryby te posiadają komórki
typu club cells (Pfeiffer 1977), przy czym
reakcja alarmowa notowana jest także u gatunków ryb, u których nie stwierdzono tego
typu komórek (patrz rozdz. Reakcje behawioralne indukowane przez substancje alarmowe).
Rozpoznawanie obecności drapieżników
za pomocą związków chemicznych uwalnianych do środowiska występuje nie tylko u
ryb. Obserwowane jest powszechnie u innych kręgowców (z wyjątkiem ptaków) (Weldon 1990, Nordell 1998). Zjawisko to występuje pospolicie również u bezkręgowców
(Butenandt i współaut. 1959, Gliwicz 1986,
Jermacz i współaut. 2017). Zapach ryb
planktonożernych i bezkręgowców drapieżnych indukuje mechanizmy obronne u zwierząt planktonowych, m.in. zmianę kształtu
ciała, migracje pionowe czy krótszy cykl życiowy (Gliwicz 1986). Komunikację chemiczną odnotowano też u roślin (Heil 2009) i
bakterii (Winans i Bassler 2008, Matejczyk
i Suchowierska 2011). Rośliny wykorzystują lotne związki organiczne uwalniane przez
inne rośliny w wyniku ataku roślinożerców.
Dzięki temu te niezaatakowane mogą odpowiednio zmodyfikować swój „fenotyp obronny” (Heil 2009). Z kolei bakterie korzystają
z tzw. quorum sensing, czyli zjawiska chemicznego porozumiewania się, polegającego
na syntetyzowaniu i wydzielaniu do środowiska cząstek sygnałowych, biorących udział
w procesach fizjologicznych (Matejczyk i Suchowierska 2011).

KOMUNIKACJA CHEMICZNA RYB
A DRAPIEŻNICTWO

Ryc. 1. Komórki substancji alarmowej (tzw. club
cell) w warstwie epidermalnej skóry ryb (Chivers i
współaut. 2007, zmodyfikowana).

Drapieżnictwo jest jednym z najsilniejszych czynników kształtujących relacje między zwierzętami z kolejnych poziomów troficznych. Ryby są znane ze zmiany swojego
behawioru w odpowiedzi na obecność drapieżników (Lima i Dill 1990). W wyniku presji drapieżnictwa ofiary wykazują różne strategie obronne, m.in. w zachowaniu, morfologii czy historii życia na poziomie osobniczym
bądź populacyjnym (Sih 1987, Lima i Dill
1990, Sih i Wooster 1994, Chivers i Smith
1998). Ekspozycja ofiar na drapieżnika indukuje u tych pierwszych stres (Clinchy
i współaut. 2013). Ma on na celu zwiększenie szans przeżycia, jest jednak reakcją
wysoce kosztowną, modyfikującą behawior.
Poza tym, w tego typu sytuacjach streso-
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Ryc. 2. Sygnały chemiczne świadczące o obecności drapieżnika w środowisku (strzałka oznacza emitowanie sygnału chemicznego).

wych wiele organizmów ponosi też koszty z
powodu ograniczenia efektywności zdobywania pokarmu, co ma negatywne przełożenie
na wzrost i rozmnażanie, czyli dostosowanie
(ang. fitness) (Adler i Harwell 1990).
Zwierzęta stanowiące ofiary w łańcuchu
pokarmowym są zdolne do oceny ryzyka
spotkania drapieżnika, kierując się dostępnymi sygnałami w środowisku. Mogą być to
sygnały wzrokowe, mechaniczne, elektryczne
albo chemiczne (Mirza i Chivers 2001). Poleganie na samych sygnałach wzrokowych w
kontekście wykrywania drapieżników może
być niewystarczające, szczególnie wobec ryb
polujących na swoje ofiary z ukrycia. Z kolei zdolność do elektrorecepcji, polegającej
na odbiorze z otoczenia bodźców elektrycznych emitowanych przez różne organizmy,
występuje tylko u kilku gatunków ryb, co
sprawia, że nie jest to narzędzie powszechne
i często wykorzystywane w świecie przyrody
(Crampton 2019). Odbieranie sygnałów mechanicznych linią boczną także jest zawodne w sytuacji, gdy drapieżnik nie wykonuje
żadnych ruchów. Z kolei percepcja sygnałów
chemicznych pozwala zdobyć informacje nie
tylko o istnieniu, ale i o stopniu zagrożenia
(Jachner 1999). Dodatkowo, woda nie jest
dobrym nośnikiem dla większości sygnałów
z powodu małej przenikalności światła i dużej gęstości ośrodka. Sygnalizacja chemiczna
daje hydrobiontom możliwość przeciwstawienia się tym ograniczeniom i stąd ma pierwszorzędne znaczenie (Smith 1992, Antkiewicz

i współaut. 2008). Dzięki niej ofiara nie
musi zobaczyć drapieżnika, aby zareagować
zmianą zachowania (Smith 1992). Sygnałami chemicznymi świadczącymi o obecności
drapieżnika, jak pokazano na Ryc. 2, są
związki pochodzące od drapieżnika (kairomony, czyli zapach drapieżnika), od innych
potencjalnych ofiar, które wykryły drapieżnika i są zaniepokojone jego obecnością, ale
jeszcze nie odniosły obrażeń (ang. disturbance cues), oraz tzw. substancje alarmowe
uwalniane w trakcie i po ataku drapieżnika
przez zranione ofiary (ang. damage-released
chemical alarm cues), jak również z fekaliów
ryb drapieżnych jako wynik trawienia ofiar
(ang. dietary alarm cues) (Wisenden 2015).
Komunikacja chemiczna ma zasadnicze
znaczenie dla przetrwania i reprodukcji ryb
(Jesuthasan i Mathuru 2008, Chung-Davidson i współaut. 2010). Wymienione substancje informujące o obecności drapieżnika
są niezawodnie skorelowane z aktywnie żerującym drapieżnikiem i wskazują ofiarom
bezpośrednie ryzyko drapieżnictwa (Chivers
i Smith 1998, Wisenden 2003, Ferrari i
współaut. 2010). Ryby potrafiące wykrywać
i interpretować substancje chemiczne informujące o drapieżnictwie, w tym substancje
alarmowe, są w stanie rozpoznać stopień zagrożenia drapieżnictwa przez ocenę ich koncentracji w wodzie (Smith 1992). Odpowiedź
behawioralna ryb na substancję alarmową
od innych osobników własnego gatunku jest
uwarunkowana genetycznie, co oznacza, że
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wykazują ją też osobniki naiwne, czyli takie,
które wcześniej nie miały w swoim życiu
kontaktu z drapieżnikiem (Pfeiffer 1963,
Jachner 1999).

CHEMORECEPCJA U RYB
Chemorecepcja to proces, w którym organizmy reagują na bodźce chemiczne ze środowiska. U kręgowców odpowiadają za nią
zmysły smaku i węchu (Smith 1985). Zdolność chemosensoryczna większości ryb jest
bardzo wysoko rozwinięta. Z pięciu podstawowych kategorii smakowych, na które człowiek reaguje, ryby prawdopodobnie reagują
tylko na dwie: kwaśny i gorzki (Hara 1994).
Ryby mają aż pięć różnych układów chemosensorycznych: (1) węch, (2) kubki smakowe
z komórkami receptorowymi, (3) pojedyncze
komórki smakowe, (4) wolne zakończenia
nerwowe oraz (5) linię boczną (Smith 1985).
Von Frisch (1941) dostarczył dowodów, że
system węchowy odgrywa jednak najważniejszą rolę w odpowiedzi alarmowej ryb. W
badaniach prowadzonych na strzeblach potokowych wykazał, że substancja alarmowa
jest wykrywana przez zmysł węchu, natomiast zmysł smaku nie jest zaangażowany
w tej reakcji. Kiedy oba nerwy odpowiadające za smak i zapach zostały zniszczone,
reakcja była całkowicie utracona. Po usunięciu nerwu węchowego, zwierzęta nie wykazywały reakcji na zadaną substancję alarmową (Pfeiffer 1963). Ściślej rzecz ujmując, ryby wykrywają substancję alarmową za
pomocą opuszki węchowej znajdującej się w
kresomózgowiu (Von Frisch 1941, Hamdani
i współaut. 2000, Hamdani i Døving 2003,
Mathuru i współaut. 2012).
System alarmowy ryb składa się z dwóch
komponentów: morfologicznego, czyli obecności komórek produkujących substancję
alarmową (ang. club cells), i behawioralnego – zdolności do wykrywania, a następnie
reagowania na odebrany sygnał chemiczny (Smith 1977). Mimo że neurony węchowe ryb wydają się być specjalnie dostrojone do substancji alarmowej z uszkodzonego
naskórka osobników własnego gatunku, to
również w mniejszym stopniu reagują one
na substancje alarmowe osobników obcego
gatunku (Wisenden 2015). Istnieje ogólne
przekonanie, że często występują wrodzone reakcje międzygatunkowe na substancje
alarmowe osobników obcego gatunku wśród
blisko spokrewnionych gatunków, podczas
gdy rozpoznawanie substancji od daleko
spokrewnionych musi zostać poznane i nauczone przez ryby (Pollock i Chivers 2004).
Ofiary często reagują na substancje alarmowe pochodzące od innych gatunków (Mathis
i Smith 1993a; Chivers i współaut. 1995a,

b; Brown i Godin 1997). Jednak najsilniejszą odpowiedź zawsze powoduje substancja
alarmowa własnego gatunku (Schutz 1956,
Pfeiffer 1963). Zdolność do odbioru i reagowania na substancje alarmowe osobników własnego i obcego gatunku pozwala na
plastyczność w odpowiedziach antydrapieżniczych. Rozpoznawanie różnych substancji
alarmowych, czyli zarówno swojej, jak i obcej, dostarcza ofiarom więcej informacji na
temat ryzyka drapieżnictwa. Dzięki dobrze
rozwiniętemu systemowi alarmowemu ryby
przeżywają ok. 40% dłużej (Mathis i Smith
1993a). Osobniki danego gatunku mogą się
z powodzeniem nauczyć odpowiedzi na substancje alarmowe odległych filogenetycznie
gatunków, ponieważ wiele ofiar, często reprezentujących tę samą gildię ekologiczną
występuje razem i przebywa w otoczeniu
tych samych drapieżników (Chivers i Smith
1998, Smith 1999). Na przykład ciernik Gasterosteus aculeatus i strzebla grubogłowa
Pimephales promelas są filogenetycznie odległymi gatunkami ryb, które wzajemnie reagują na swoje substancje alarmowe. Oba
gatunki powszechnie współwystępują oraz
zmagają się z podobnymi drapieżnikami,
dlatego wykrywanie swojej i obcej substancji alarmowej przynosi korzyści każdemu
z nich (Chivers i Smith 1998). Ryby mają
zdolność powiązania ryzyka drapieżnictwa z
substancjami alarmowymi pochodzącymi od
osobników obcego gatunku (Chivers i Smith
1994). Jedne z badań wykazały, że strzeble potokowe uczą się kojarzenia substancji
alarmowych własnego gatunku z substancjami alarmowymi obcego gatunku zawartych
jednocześnie w fekaliach ryby drapieżnej
– okonia żółtego Perca flavescens (Mirza i
Chivers 2001). Ryby często uczą się też kojarzyć obraz (bodźce wzrokowe) z zapachem
i potem reagują już na sam zapach (Wyatt
2003, Pollock i Chivers 2004).

ZŁOŻONOŚĆ BUDOWY I FUNKCJI
SUBSTANCJI ALARMOWYCH
Substancja alarmowa to związek złożony z wielu składników, zazwyczaj z jednym
dominującym komponentem o ściśle określonych proporcjach (Wyatt 2009). Wstępne
badania zawęziły skład chemiczny substancji
alarmowej do puryn albo pteryn, związków
o małej masie cząsteczkowej (Hüttel 1941).
Późniejsze testy laboratoryjne i terenowe wykazały, że substancja aktywna zawarta w
substancji alarmowej to 3(N)-tlenek hipoksantyny (Ryc. 3) (Brown i współaut. 2000).
Badania wykonane przez Mathuru i współaut. (2012) na danio pręgowanym Danio rerio w celu poznania dokładnego składu chemicznego substancji alarmowej unaoczniły,

Znaczenie substancji alarmowych w komunikacji chemicznej ryb

349

nadawcy substancji alarmowej (Krebs i Davies 2001).

REAKCJE BEHAWIORALNE
INDUKOWANE PRZEZ SUBSTANCJE
ALARMOWE

Ryc. 3. Główne składniki substancji alarmowej –
A. 3(N)-tlenek hipoksantyny, B. siarczan chondroityny.

że substancja alarmowa to mieszanina wielu
składników, a substancję aktywną odpowiedzialną za reakcje przerażenia u ryb może
stanowić nie tylko 3(N)-tlenek hipoksantyny.
Jednym ze składników substancji alarmowej
jest siarczan chondroityny (Ryc. 3) – cukier
z grupy glikozaminoglikanów (GAG). Gdy
ryba ulega zranieniu, jej ciało rozpoczyna
syntezę enzymów, które rozkładają skórę bogatą w siarczan chondroityny. Wówczas następuje rozpad tego cukru na poszczególne
fragmenty, powodując reakcję lękową.
Co ciekawe, substancja alarmowa pełni
u ryb dwojaką funkcję. Oprócz stymulowania neuronów w celu uniknięcia spotkania
z drapieżnikiem, stanowi naturalną barierę antypatogenną. Komórki typu club cells
pełnią dodatkową rolę jako jeden z integralnych elementów układu immunologicznego.
Warstwa epidermalna skóry stanowi u ryb
pierwszą linię obrony przed uszkodzeniem
tkanek przez promieniowanie ultrafioletowe,
patogeny, pasożyty, wtórne zakażenia bakteryjne czy różne obrażenia (Smith 1992,
Chivers i współaut. 2007, Halbgewachs i
współaut. 2009). Prawdopodobnie reakcja
strachu na substancję alarmową wydzielaną przez te wyspecjalizowane komórki ewoluowała w późniejszym okresie, a pierwszorzędnym celem miała być obrona immunologiczna (Jesuthasan i Mathuru 2008). Warto
zwrócić uwagę, że produkcja substancji alarmowej, poza ewentualną obroną immunologiczną, nie przynosi korzyści pojedynczemu
osobnikowi, ale prawdopodobnie jest ważna dla przekazania własnych genów i przetrwania gatunku. W tym kontekście, rozwój
i utrzymanie komórek substancji alarmowej
może być traktowane jako przejaw zwierzęcego altruizmu, kształtowanego przez dobór
krewniaczy, czyli proces, w którym faworyzowanie danego typu zachowania ma korzystny wpływ na przeżywalność bliskich krewnych, w tym potomstwa, a także osobników
niespokrewnionych w linii prostej. W związku z tym wzrasta dostosowanie pośrednie

Wykrywanie
chemicznych
sygnałów
wskazujących na obecność drapieżnika, podobnie jak zasobów pokarmowych, jest kluczowym elementem kształtującym behawior
wielu gatunków zwierząt w ekosystemach
wodnych (Jermacz i współaut. 2017). Ryby
doskonałokostne (Teleostei) można podzielić
na otwartopęcherzowe (Ostariophysi), czyli posiadające pęcherz pławny połączony z
przewodem pokarmowym, i zamkniętopęcherzowe (ang. non-Ostariophysi), mające
pęcherz pławny niepołączony z przewodem
pokarmowym (Nowicki 1880, Pfeiffer 1963).
Do otwartopęcherzowych zalicza się karpiokształtne. Z kolei do zamkniętopęcherzowych
przyporządkowuje się m.in. łososiokształtne
czy okoniokształtne (Pfeiffer 1963). Warto
zauważyć, że cechą większości ryb otwartopęcherzowych jest obecność w naskórku komórek typu club cells, co doprowadziło do
stwierdzenia, że tylko ta grupa ryb produkuje i reaguje na uwolnione substancje alarmowe (Smith 1992, Jachner 1999). Badania
potwierdziły jednak, że nie jest to domena
tylko tych ryb, ponieważ komórki te zidentyfikowano także w warstwie epidermalnej
ryb zamkniętopęcherzowych (Smith 1992,
Barreto i współaut. 2014). Ponadto w wielu badaniach wykazano silne reakcje alarmowe na chemiczne związki od osobników
własnego gatunku u ryb zamkniętopęcherzowych, np. ciernika, pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss, babki Asterropteryx semipunctata, sandacza amerykańskiego Sander vitreus (Chivers i Smith 1998, Ferrari
i współaut. 2010), gupika Poecilia reticulata,
głowacza Cottus cognatus, medaki (ryżanki
japońskiej) Oryzias latipes (Mathuru 2016).
Udokumentowano również reakcję alarmową między zamnknięto- a otwartopęcherzowymi gatunkami ryb. Na przykład jedna z
ryb okoniokształtnych, bass słoneczny Lepomis gibbosus, wykazuje antydrapieżniczą
odpowiedź po ekspozycji na 3(N)-tlenek hipoksantyny, głównego składnika substancji
alarmowej ryb należących do otwartopęcherzowych (Golub i współaut. 2005).
Substancje alarmowe ryb, jak wspomniano, nie są specyficzne gatunkowo i zazwyczaj indukują też reakcje alarmowe u różnych gatunków (Smith 1982). Podobieństwo
reakcji u ryb na substancję alarmową pochodzącą od osobników własnego i obcego
gatunku prowadzi do kontrowersji dotyczącej
tego, czy substancje alarmowe u ryb powin-
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ny być ściśle sklasyfikowane jako feromony
(substancje o działaniu wewnątrzgatunkowym) czy jako substancje allelochemiczne
mające działanie międzygatunkowe (Burnard
i współaut. 2008). Nadal jest to przedmiotem dyskusji (Magurran i współaut. 1996,
Chung-Davidson i współaut. 2010).
W odpowiedzi na wykrytą substancję
alarmową, niektóre gatunki podpływają ku
powierzchni wody celem wyskoczenia z niej,
podczas gdy inne kierują się w kierunku
dna, gdzie starają się utworzyć zwartą ławicę (Schutz 1956) albo nieruchomieją (Lawrence i Smith 1989). Jeszcze inne pływają
nerwowo przy dnie z sylwetką pochyloną w
dół (Smith 1977). Generalnie, typowymi reakcjami behawioralnymi w sytuacji ekspozycji ryb-ofiar na substancję alarmową od zranionych osobników są: ucieczka, poszukiwanie schronienia, redukcja aktywności ruchowej, zaprzestanie żerowania, skupianie się
w ławice, znieruchomienie (Mathis i Smith
1993b, Jachner 1999, Kopack i współaut.
2015) czy opadanie na dno (Stoddart 1980,
Brown i współaut. 2001a). Reakcja behawioralna ryb na substancję alarmową przebiega
dwufazowo. W pierwszej fazie ryby zwarte w
ławicę uciekają w popłochu z zagrożonego
miejsca, przy czym w ucieczce tej wykonują
dynamiczne i chaotyczne zmiany kierunku
ruchu. Druga faza to redukcja aktywności,
aż do bezruchu przy dnie bądź w bezpiecznej kryjówce (Smith 1992). Przed wykryciem
substancji alarmowej ryby wykonują spokojne ruchy, pływają samotnie bądź w grupie zarówno w toni wodnej, jak i przy dnie
(Jachner 1996). Von Frisch wyróżnił siedem
różnych intensywności w reakcji alarmowej,
od najbardziej intensywnej, w której ryby
pospiesznie uciekają, aż do ledwie widocznej
odpowiedzi behawioralnej (Pfeiffer 1963).
Reakcje behawioralne na uwolnione substancje alarmowe odnotowano u wielu gatunków ryb. Należy zaznaczyć, że reakcje
te mogą się różnić w zależności od przynależności gatunkowej, stężenia substancji
alarmowej, presji drapieżniczej, wieku, płci,
stanu sytości czy innych czynników związanych z samą biologią gatunku albo procesem uczenia się. Odpowiedź behawioralną
w kontekście substancji alarmowej obserwuje się przede wszystkim u ryb społecznych i niedrapieżnych (Jesuthasan i Mathuru 2008). Ryby znajdujące się w zasięgu oddziaływania substancji alarmowej pochodzącej od osobników własnego gatunku
wykazują wyraźne unikanie tych obszarów
(Friesen i Chivers 2006). Różne stężenia
substancji alarmowej powodują odmienne
reakcje strachu, generalnie – niskie stężenia wywołują nadpobudliwą i chaotyczną
aktywność lokomotoryczną, podczas gdy wy-

sokie stężenia są przyczyną znieruchomienia
(Lawrence i Smith 1989, Mathuru i współaut. 2012). Warto podkreślić, że ryby pochodzące z populacji żyjących w środowisku o
dużym nasileniu presji drapieżniczej reagują mniej panicznie na uwolnioną substancję
alarmową niż osobniki z miejsc o mniejszej
presji (Jachner 1999). Natomiast ryby we
wczesnych etapach rozwoju nie wykazują
reakcji na substancję alarmową i nie mają
komórek typu club cells. Zdolność do reagowania na substancje alarmowe i rozwój
komórek produkujących te substancje rozpoczyna się przeciętnie po 30 dniach życia
(Smith 1977). Należy zaznaczyć jednak, że
samce sezonowo tracą swoje komórki odpowiedzialne za wydzielanie substancji alarmowej na czas tarła w odpowiedzi na wzrost
poziomu androgenów (Smith 1973). Z kolei
głodne ryby przestają reagować na substancję alarmową. Ich motywacja skupiona na
wyszukaniu pożywienia jest na tyle duża,
że nie zważają na żadne okoliczności, nawet
takie jak atakujący w sąsiedztwie drapieżnik
(Brown i Smith 1996, Jesuthasan i Mathuru 2008). Być może zmysł węchu u głodnych ofiar jest zbyt osłabiony. Ponadto ryby
babkowate, które są głodzone przez dłuższy
czas, przestają wytwarzać komórki odpowiedzialne za produkcję substancji alarmowej,
co jest kompromisem energetycznym między żerowaniem a behawiorem antydrapieżniczym i związanymi z nim wszelkimi kosztami (McCormick i Larson 2008). Natomiast
ryby takie jak szczupak Esox lucius, znane
z żerowania na rybach karpiowatych, potrzebują światła do lokalizacji swojej ewentualnej zdobyczy. Szczupak kieruje się wzrokiem
podczas polowania na swoje ofiary z zasadzki. W związku z tym jego ofiary nie reagują
na substancję alarmową w nocy, bo nie istnieje realne niebezpieczeństwo drapieżnictwa
(Jachner 1999). Długość czasu spędzonego
na odbieraniu informacji chemicznych tłumaczy prosta korelacja – im wyższa koncentracja substancji alarmowej w wodzie, tym
dłuższy czas spędzony na nerwowym i nieregularnym pływaniu lub bezruchu na dnie
zbiornika z powodu bliskości drapieżnika
(Waldman 1982, Speedie i Gerlai 2008). U
wielu gatunków ryb reakcja alarmowa trwa
ok. 10 minut (Mathuru 2016). Powrót do
typowego behawioru trwa dłużej, jeśli ryba
jest izolowana od innych osobników (Jesuthasan i Mathuru 2008). Odpowiedzi na
substancje alarmowe nie muszą się przejawiać tylko jako zmiany behawioralne i mogą
być obecne tylko na poziomie fizjologicznym
– zmiany stężenia glukozy w osoczu, bradykardia (Pfeiffer i Lamour 1976, Rehnberg i
Schreck 1987, Rehnberg i współaut. 1987)
czy tempo zużycia tlenu (Huuskonen i Kar-
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1997, Paul i współaut. 2018). Ekspozycja ryb na substancję alarmową jest
stresującym wydarzeniem dla nich, czego
dowodzi wzrost poziomu hormonu stresu
(kortyzolu) u medaki (Mathuru 2016).
jalainen

STĘŻENIE I CZAS AKTYWNOŚCI
BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI
ALARMOWYCH
Substancje alarmowe są efektywne przy
bardzo niskich koncentracjach (Smith 1985,
Mathis i Smith 1992, Døving i współaut.
2005). Ekstrakt ze skóry mniej rozcieńczony powoduje silniejszą reakcję (Pfeiffer
1963). W jednym z badań eksponowano
ławicę strzebli grubogłowej na 3(N)-tlenek
hipoksantyny o stężeniach od 0,1 do 6,7
nM. Odpowiedź behawioralna miała miejsce
przy stężeniach 0,4 nM i wyższych (Brown
i współaut. 2001b). Natomiast eksperymenty prowadzone przez Mathis i Smitha (1992)
na strzebli grubogłowej wykazały, że gąbka
nasączona substancją alarmową tego gatunku i umieszczona w środowisku naturalnym ewidentnie przyczyniła się do istotnego zmniejszenia połowów ryb w miejscu
prowadzenia badań. Strzeble unikały obszarów z substancją alarmową pomimo tak
dużego jej rozcieńczenia. Uszkodzona skóra
strzebli grubogłowej wywołuje behawioralną
reakcję u osobników własnego gatunku już
przy umieszczeniu 1 cm2 skóry zawierającej
komórki z substancją alarmową w objętości
58 000 l wody (Lawrence i Smith 1989), co
jest porównywalne z objętością kuli o promieniu 2,4 m albo objętością cylindra o wysokości 1 m i promieniu 4,3 m (Wisenden
2015). Jeszcze inne badania dostarczają informacji o tym, że przestrzeń aktywowana
przez substancję alarmową jest stosunkowo duża. Tylko 2 cm2 skóry wystarczą, aby
wpłynąć na ryby znajdujące się w odległości
2 m od źródła substancji alarmowej (Wisenden 2008). Koncentracja substancji alarmowej dostarcza informacji ofiarom o odległości od żerującego drapieżnika. W związku z
tym niższe stężenia wskazują, że drapieżnik
stanowi mniejsze zagrożenie (Jachner 1996,
Lönnstedt i McCormick 2011).
Czas aktywności biologicznej substancji
alarmowej zależy od degradacji biochemicznej
prowadzonej przez mikroorganizmy, składników chemicznych obecnych w skórze ryby,
ruchów mas wody (Wisenden i współaut.
2009) czy promieniowania słonecznego powodującego fotodegradację substancji alarmowej
(Chivers i współaut. 2013). Przykładowo, odpowiedzi behawioralne strzebli grubogłowej
na świeżo zsyntetyzowany ekstrakt ze skóry
były takie same, jak na ekstrakt ze skóry
podany po 3 h od jego syntezy w tempera-
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turze 18°C. Z kolei po upływie 6 h od uwolnienia substancji alarmowej w 18°C osobniki
strzebli grubogłowej reagowały dużo słabiej
(Wisenden i współaut. 2009). Zatem czas aktywności tej substancji w środowisku w temperaturze 18°C waha się od 3 do 6 godzin.

PODSUMOWANIE
W środowisku wodnym komunikacja
chemiczna wydaje się być szczególnie ważna
ze względu na to, że substancje alarmowe
mogą być przenoszone na duże odległości.
Poza tym daje rybom możliwość odbioru informacji (zwłaszcza dotyczących aktywnie żerującego drapieżnika) bez względu na ograniczenia środowiska wodnego.
Należy jednak pamiętać, że same substancje alarmowe nie są sygnałami niezawodnie informującymi potencjalną ofiarę o
grożącym niebezpieczeństwie – nie są bowiem jedynymi sygnałami świadczącymi o
ryzyku drapieżnictwa. Nieprawidłowa identyfikacja ryzyka drapieżnictwa może być odpowiedzialna za nieskuteczną strategię obronną (Åbjörnsson i współaut. 2004). Wysokie
koszty zachowań antydrapieżniczych dotyczą
nieprawidłowych reakcji ofiar wobec osobników, które nie są drapieżnikami lub są
nieaktywnymi drapieżnikami. To powoduje
stratę czasu i energii, które w przeciwnym
razie byłyby przeznaczone na żerowanie i
rozmnażanie (Lima i Dill 1990). Właśnie
dlatego właściwa ocena ryzyka drapieżnictwa
przy użyciu wszystkich dostępnych związków chemicznych wskazujących na obecność
drapieżnika, jego kondycję i prawdopodobieństwo ataku, ma kluczowe znaczenie dla
ofiar. Ryby zdolne do precyzyjnej interpretacji stopnia zagrożenia ze strony drapieżnika
przez sygnały chemiczne, nie tracą czasu
i energii na zbędne uruchamianie mechanizmów obronnych (Jachner 1999). Nawet
najefektywniejsza obrona traci sens, jeżeli
koszty energetyczne wynikające z jej korzystania przewyższają zyski – uniknięcie drapieżnika (Rutkowski 1999).
Streszczenie
Gatunki ryb stanowiące ofiary w łańcuchu pokarmowym są zdolne do oceny ryzyka spotkania drapieżnika, kierując się dostępnymi sygnałami (chemiczne,
wzrokowe, elektryczne albo mechaniczne) w środowisku.
Jednak woda nie jest dobrym nośnikiem dla większości
sygnałów z powodu stosunkowo małej przejrzystości i
dużej gęstości ośrodka. Sygnalizacja chemiczna daje rybom możliwość przeciwstawienia się tym ograniczeniom i
stąd ma pierwszorzędne znaczenie. Substancje alarmowe
uwalniane z uszkodzonych komórek naskórka ryb-ofiar
po ataku drapieżnika stanowią sygnał ostrzegawczy dla
innych ofiar o zagrożeniu ze strony drapieżników. Informacje te wywołują powszechną reakcję wśród potencjalnych ofiar, w tym u osobników obcego gatunku, które
są w stanie wykryć żerującego drapieżnika i zminima-
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lizować ryzyko związane z jego spotkaniem. Szansa na
wykorzystanie substancji alarmowych od osobników obcego gatunku wzrasta, gdy gatunki są blisko spokrewnione ze sobą i/lub współwystępują oraz przebywają z
tymi samymi drapieżnikami w ekosystemie.
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THE MEANING OF ALARM SUBSTANCES IN FISH CHEMICAL COMMUNICATION
Summary
Fish species that are prey in the food chain are able to assess the risk of encountering a predator based on
available signals in the environment (chemical, visual, electrical or mechanical). However, water is not a good carrier for most signals due to the relatively low transparency and high density of the medium. Chemical signaling
gives fish the opportunity to oppose these restrictions and is therefore of paramount importance. Alert substances
released from damaged skin cells of fish-victims after a predator attack are a warning signal to other victims about
the threat of predators. This information causes a widespread reaction among potential victims, including individuals of a foreign species that are able to detect a preying predator and minimize the risk associated with its meeting.
The chance of using alert substances from individuals of a foreign species increases when the species are closely
related to each other and/or coexist and stay with the same predators in the ecosystem.
Key words: alarm substances, fish behaviour, predator-prey interactions, predation risk assessment

