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Grzyby zoosporowe występuiąGe na ikrze siei
zieziora Gołdopiwo na Mazurach
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Plesence of Zoospole fungus species on the eggs ol whitefish flom Lake Gołdopiwo, Mazury Region

Srrmmaty

The aim of this study was to supply data on the composition of zoospore fungus species present on the eggs
of whitefish - Coregonus lavaretus (L.) from Lake Gołdopiwo in the Mazury Region, taken from water bodies
having varied chemical compositions. The eggs of the whitetish were used as bait. Twenty four zoospore fun-
gal species lvere found to be present on the eggs of the investigated rvhitefish. Out of these 24 species, 17 rvere
known to be parasitcs or necrotrophs of the fish. Aphanomyces frigidophilus, Saprolegnia salmonis and Pythium
perigynosum tvere nerv for Poland.
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Z występujących w wodach Polski czterech form
siei Coregonus lavaretl;s do najbardziej rozpowszech-
nionych należy forma Coregonus lavaretus generosus
zw a;;,a sieją szlachetną. Opisana była w 1 875 T. przęz
Peters (35) na Pomorzu Zachodntmw jeziorzePełcz

P"?v (Wielkie Połocko). Zamieszklje ona obecnie
j ezior a, p o c zy naj ąc o d m i ęd zyc ho dzki c h na zacho dzie
kraju (29), a kohcząc na jeziorach mazurskich na
wschodzie (44). Ostatnio do siei szlachetnej zaliczana
jest równiez sieja pejpuska, którą to w pierwszym
ćwierówiec zu dwudziestego wieku zarybiano wiele
jezior suwalsko-mazurskich, w tym jezioro Gołdopi-
wo (l7). Ikra, którą zarybtano północno-wschodnie
jeziora Polski pochodziła z dorodnej populacji za-
mieszkującej wody jeziora Pejpus (Cudskoje) w Esto-
nii,należącej do formy Coregonus lavaretus maraeno-
ides t opisanej w 1874 r. ptzez Poljakova (2). Znana
jest także w jeziorze Ładoga w Rosji (38). Jezioro
Gołdopiwo na Mazurach do dzisiaj jest uważane za
matecznik tej siei w Polsce (25, 37). Populacja siei
z jeziora Gołdopiwo zaliczana jest przez niektórych
badaczy do piątej formy siei zamieszkującej wody
Polski - Coregonus lavaretus maraenoides (25). Nie
podziela tego poglądu Falkowski (19) i Szczerbowski
(44), albowiem osobniktz jeziora Gołdopiwo majątaką
samą liczbę wyrostków filtracyjnych na pierwszym
łuku skrzelowym jak osobniki formy generosus (22,
44). Mimo ze obie te formy mają równiez taką samą
liczbę chromosomow, to jednak ńżniąsię liczbą ra-
mion chromo somowych (2 0). Obecnie ikrą po ch odzącą
od samic siei z jeziora Gołdopiwo nadal zarybia się
wiele jezior północno-wschodniej Polski.

Dotychczas ukazaĘ się tylko dwie prace, w ktorych
omawia się gatunki grzybow zoosporowych rozwija-
jących się na ikrze siei Coregonus lavaretus (11, 13).

Celem badań było ustalenie składu gatunkowego
grzybów zoosporowych występujących na ikrze siei
Coregonus lavaretus z jeziora Gołdopiwo na Mazu-
rach w wodzie o rożnym składzie chemicznyffi, po-
branej ze zblomików róznego typu. Ponadto uzyskane
wyniki porównano z danymt dla formy siei szlachet-
nej Coregonus lavaretus generosłs zamieszkującej
jezior a Suwal szczyzny.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na ikrze siei Coregclruts lava-

retus (L.) z jeziora Gołdopiwo naPojezierzu Cizyckim (po-
wierzchniaj eziora10,'7 ktnr, tnaksymalna głębokość 36,5 m,
pojernność l02 rnln mr). Była to ikra niezapłodniona, po-
brana od samic pod koniec listopada 2002 r. i dostarczona
do pracowni w roztworze ftĄologicznym. Wodę do ekspe-
rymentu pobierano z 6 różnych limnologicznie zbiorników
wodnych, takich jak: żródło, rzeki, stawy i jezioro (tab. 1).

Próbki wody o objętości 2,0 dm3 przeznaczone do badań
fizykochemicznych z ustalonych zbiorników wodnych po-
bierano około 0,20 m pod powierzchnią za pomocąapa-
ratu Ruttnera. Analiza hydrochemiczna wody obejmowała
o znaczenie temperatury, p H, utlenial n o śc i, dwutlenku węg-
la, zasadowości ogólnej . azotu amonowego, azotu azoty-
nowego, azotu azotanowego, fosforanow, że|aza całkowi-
tego, siarczanów, chlorków, wapnia, magnezu, suchej po-
zo stałości, sub stancj i T ozpLlszczonych i zawi esiny. B ada-
nia fizykochemiczne wody wykonano według metod zale-
canych przez Standard Methods (23). Do izolowania po-



szczęgóInych gafunków grzybów zastosowano metodę przy-
nęt (4l), w badaniach tych były to ziarna tkry Coregonus
lavaretus z jeziora Gołdopiwo. Próbki wody zposzczegóI-
nych zbiorników przechowywano w pomieszczeniu, któ-
rego warunki termiczno-świetlne byĘ zbltżone do natural-
nych, Ikrę wkładano do litrowych pojemników i zalewano
wodą z odpowiedniego zbiornika, następnie przechowlłva-
no przez okres około jednego miesiąca. Ikrę przeglądano
sukcesywnie pod mikroskopem optycznym co kilka dni,
poczynając od trzeciego dnia od założenia hodowli. Na-
stępnie zkażdej próbki wykonano kilkanaście preparatów
mikroskopowych. Podczas obserwacj i uzywano mikrosko-
pu optycznego z powiększeniem 100 i 400 razy. Jednocześ-
nie wykonywano pomiary poszczególnych stadiów rozwo-
jowych grzyba; przy tym posługiwano się mikrometrem
okularowym . Pruy identyfi kacj i poszczególnych gatunków
grzybow brano pod uwagę organy wegetatywne, takie jak
kształt i wi e lko ś ć strzępki, organy r ozmnażania b ezpłcio -
wego kształt zarodni i zarodników oraz organy genera-
tywne - lęgnie, a w nich oospory oraz plemnie, Identyfrka-
cji poszczególnych gatunków dokonywano wg klucza Bat-
ki (l), Johnsona (28), Seymour (40) oraz Dicka (15).

Wyniki i omówienie

W oparciu o takie parametry analizy chemicznej
wody uzywanej do doświadczeń, jak,. utlenialność,
wszystkie trzy formy azoftl, fosforanów, a także za-

Ryc. 1, Nowe gatunki grzybów dla wód Polski: A - Aphano-
mycesfrigidophilus: I - lęgnia (16-25 pm), 2 -zarodniazzoo-
sporami (8-12 pm),3 - wydłużona lęgnia (25-45 pm) powstają-
ca w strzępce grzyba;B-Saprolegnia salmonis: łrydłużona lęg-
nia (90-150 x 50-72 pm) z dikliniczną plemnią; C - Pythium
perigynosum: lęgnia (13-20 pm) z monokliniczną plemnią

wartość siarczanów i chlorkow, należy stwierdzić, ze
woda obu stawów (Akcent i Fosa) miałacharakter naj-
bardziej eutroficzny, a nawet politroficzny. Natomiast
woda źrodła Cypisek i jeziora Komosa była najuboz-
sza w te parametry (tab. 1). Woda stawów, zwłaszcza
stawu Akcent, była również najlboższa w tlen roz-
puszczony w wodzi,e. Na lkrze siei z jeziora Gołdopi-

wo rozwljaĘ się 24 gatunkt grzybów zoo-
Tab. l. Skład chemiczny wody (w mg I l) poszczególnych zbiorników wod- Sporowych, 17 naleŻało do Saprolegniales

i 7 do Peronosporales (tab.2). Najwięcej
gafunków rozwijało się w wodzie jeziora
Komosa irzeki Białej, najmniej zaś w wo-
dzie stawu Fosa. Takie gatunki grzybów,
jak Aphanomy ces frigidophilus, Sapro le g-
nia salmonis oraz Pythium perigynosum
okazały się nowymi gatunkami dla wód
Polski (ryc, 1). Z 24 stwtęrdzonych gatun-
kow grzybow 17 dotychczas było notowa-
nych jako pasozyty ryb.

J ak WkazaĘ wcześniej sze badania włas-
ne (l1) ll<ry Coregonus lavaretus genero-
sus z l0 jezior Suwalszczyzny,Iiczba ga-
tunków grzybow rozwijających się nalkze
tej formy wahała się od 15 (ezioro Szostak)
do 22 (ezioro Sunowo). Natomiast gatun-
ków znanych w literaturzeprzedmiofu jako
pasożyty ryb - od 7 Qezioro Szostak) do 16

fiezioro Wig.y).Uzyskane dane dla ikry siei
jezior a Gołdopiwo wykazaĘ większą licz-
bę gatunkow ogółem wynoszącą 24, alicz-
bę grzybów będących pasozytami ryb wy-
nosiła l7 , ĘIe co i dla jeziora Białego Wi-
gierskiego. Dla szeregu badanych jezior
Suwalszczy zny, między innymi takich j ak :

jezioro Dreństwo, Hańcza, Łaśmiady lub
Ułowki liczbatakich gafunkow wynosiła 1l.
Z 24 gaimków grzybow rozwijających się
na 1Wzę siei z jeziora Gołdopiwo, 15 było
dotychczas spotykanych na ikze fonny ge -

nych (średnie z 3 stanowisk)
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neroslłs z jeziot Slwalszczyzny
(11), Natomiast takie gatunki, jak:
Achlya proliferoides, Achlya tre-
leaseana, Aphanomyces frigido-
philus, Aphanomyces irregularis,
Saprolegnia salmonis, Pythium
aquatile, Pythium perigynosum,
Pythium torulosum oraz Pythium
undulatum rozwtjały się tylko na
ikrze siei z jeziora Gołdopiwo.

Przyjmując, że podatność ryb,
w tym i ikry, na infekcje grzybicze
wiĘe się z warunkami środowisko-
wymi, które panująw danym jezio-
r ze (27 ), wynikałoby z otr zy many ch
danych. ze warunki panujące w je-
ziotzę Gołdopiwo dla tamtejszej
p opulacj i są umiarkow ane. P r zy Ęm
wspomnieó naleĘ,ze tempo wzros-
tu osobników siei w jeziorze Goł-
dopiwo w porównaniu z innymi je-
zioramij est równiez umiarkowane
(44). O ile pięcioletnie sieje w je-
ziorze Mamry osiągaĘ przeciętnie
masę 1075 g, to w jeziorze Gołdo-
piwo tylko 780 g. Jakwiadomo, sze-
ręg czynników środowiskowych
typu abiotycznego i biotycznego
w pewnych warunkach dziaŁa stre-
sogennie na danąpopulacjęryb, a to
z kolei obntża odporność na infek-
cje bakteryjne i grzybicze (27).
W przypadku ryb łososiowatych do
tych czynników stresogennych za-
licza się podwyzszoną temperaturę
wody i spadek w niej zawartości tle-
nu ponizej 6 mg x lI (46), dostęp-
ność pokarmu (27), a przede wszyst-
kim jakośc pokarmu, między inny-
mi zawartośó w nim karotenoidów
i witamin (39, 45). Czynniki stre-
sowe osłabiają układ odpornościowy ryby (27). Po- w stawach (26). Sąto pierwsze stanowiska tych dwóch
nadto stres wpĘrva na rozmnażantę ryb, między inny- gatunków grzybow w Europie. Trzeci nowy dla wód
mi zmniej s zając tlość odkładanej ikry zj ednej strony polskich gatunek to Py thium perigynosum; rozwoj j ego
i obnizając jej jakośc przede wszystkim z drugiej (4). natkze siei obserwowano w wodzie jeziora Komosa.
Zatem odporność ikry na infekcje grzybtczejest wy- Opisany był po razplerwszy na Wyspach Brytyjskich
padkowąpanujących w danym zbiorniku czynników (42).
środowiskowych. Nie bez znaczenia w odporności Z siedmiu gatunków należącycb, do rzędu Perono-
przedinfekcjami sąwłaściwości genetyczne danej po- sporales na uwagę zasługują Pythium aquatile, Py-
pulacji (34). thium perigynosum oraz Pythium undulatum. O ile

Aphanomycesfrigidophilus jako no\\y gahlnekgrzy- Pythium aquatile i Pythium undulatum byŁy nieraz
bów dla wod Polski rozwijał się na ikrze siei w wo- spotykane w wodach północno-wschodniej Polski (14),
dzie stawu Akcent. Był on po raz pierwszy opisany to Pythium perigynosum jest nowym gatunkiem nie
w Japonii z tky Salvelinus leucomaensls (31). Nato- tylko dla hydromykologii Polski, lecz również dlaryb.
miast Saprolegnia salmonis rozwijał się na badanej Rozwój Pythiumaquatile obserwowaliśmyjużnaikrze
ikrze w wodzie rzeki Białej i podobnie jak poprzedni Coregonus lavaretus holsatus w wodzie różnychzbior-
opisany był po raz pierwszy w Japonii z osobników nikow wodnych. Na substracie zwierzęcym obsetwo-
łososia Pacyfiku Oncorhynchus nerka hodowanych wano dotychczas rozwoj tylko Pythium undulatum

Tab.2. Grzyby zoosporowe rozwijające się na ikrze siei z jeziora Gołdopiwo

Obj aśni enie : * gafunki znane w piśmiennictwie j ako pasozyty ryb

Saprolegniales

* Achlya americana Humphrey

* Achlya apiculala de Baly

* Achlya deharyana Humphrey

* Achlya klebsiana Pielers

* Achlya prolilera Nees

- Achlya prolileroides Coker

Ach lya tre leaseała (H umph. ) Ka ullma n

* Aphanomyces lrigidophilus (Kitanch.) Hatai

Ap h a no myce s irre g u laris Scoll
* Aphanomyces laevis de Bary

Ap ha n o myce s p a ras ilic us Coker

Aplanes androgynus (Atcher) Humphrey

* Dictyuchus slerile Coker

* Saprolegnia lerax (Gruilh.) Thurel

Saprulegnia glomerata (Tiesenh.) Lund

* Saprolegnia parasitica Coker

* Saprolegnia salmonis Hussein el Halai

Peronosporales

Pythium aquatile Hóhnk

- Pylhium debaryanum Hesse

- Pylh iu n mid d leton ii Sparrow

PyIh iu m pe rigynosu m Sparrow

* Pythium rlslratum BulleJ

* Pythiun lorulosum Goker et Palterson

* Pylhium undulatun Patterson

0gólna liczba gatunków

x

x

x

x



Rozwijał się on na martwych larwach gatunku Pota-
mophylax latipennis, owada na\eżącego do Trichopte-
ra, zamieszkującego zbiorniki wodne (8). Natomiast
El-Sharouny i Badran (18) stwierdzili porażenie tym
grzybem skrzeli osobników Tilapia nilotica w 600ń,
a Ti l ap i a galil e ą w 7 }Yo populacj i. Nieco w mniej szym
stopniu takie porażenia powodował również Pythium
debaryanum. Na ikrze ryb zamieszkujących wody poŁ
nocno-wschodniej Polski obserwowano rozwój Py-
thium middletonii, Pythium rostratum oraz Pythium
t o rul o s um (6). Jak wiadomo, gatunki z r o dzaju Py thium
vryrządzająnietaz znaczne szkody w zasiewach pól
uprawnych, pasozytując na korzonkach kiełków (47).
U ryb grzryby zrodzaju, Pythium zewzględów na trud-
ności w oznaczanlu gatunków określa się najczęściej
Ęlko do rodzaju ( 1 6). Podobnie j ak w przypadku przed-
stawicieli Saprolegniales, ktore mają szeroki zakres
substratów roślinnych i zwierzęcych, na ktorychw za-
leżności od warunków środowiskowych mogą się roz-
wijać, przedstawi cięIę P eronosp orales, które począt-
kowo byĘ znanejako saprofity lub pasozyty roślin,
obecnie opisywane sąjako saprofity lub pasozyĘ nłvie-
rząt wodnych, a przede wszystkim ryb. Dotyczy to
gatunków należący ch do ro dzaj u P y t h i um, op i s anyc h
w niniejszym opracowaniu oraz kilkunastu gatunkow
r ozw Ij ających się na iW ze ryb słodkowo dnych północ-
no-wschodniej Polski (6). Na ikrze pstrąga tęczowego
Kitancharoen i wsp. (31) obserwowali rozwój Pythium
m o n o s p er mum, ktory j eszczę do p ołowy dzi ewiętnas -
tego wieku znany był jako saprofit rozwijający się
w wodzie (15). W eutroficznych wodach północno-
-wschodniej Polski występował on jako saprofit roś-
linny (14).

Z siedemnastu gatunków grzybow stwierdzonych na
ikrze siei z jeziora Gołdopiwo , znanych jako pasoży-
W, na szczególnąuwagę zasfugują opróczjuz opisa-
ny ch Ap h an o my c e s fr i gi d o p hi l u s i S ap ro l e gn i a s a lm o -
nis, takie jak: Achlya americana, Achlya debaryana,
Achlya klebsiana, Aphanomyces laevis, Saprolegnia
ferax i Saprolegnia parasitica (46). Achlya america-
n a jest jednym z wielu wodnych gr zyb ów występuj ą-
cych na osobnikach gatunków tilapii (18). Dość częs-
to obserwowano rozwój tego gatunku na ikrze Core-
gonus lavaretus generosus z jeziora Wigry (11), a na-
wet na ikrze morskiego minoga Petromyzon marinus
(7 ). A c h ly a d e b ary an a znany j est w Indiach z liczny ch
epizoocji (30). Rozwój Achlya debaryana obserwo-
wano na mięśniach kilku gatuŃow babek introduko-
wanych w wody polskie (9).Zkolei Achlyą klebsiana
często pasozyluje na gatunkachzrodzajl Channąw Ja-
ponii (46). Rozwoj Achlya klebsiana obserwowano na
tksze Coregonus lavaretus generosus z jeziora Wigry
(II). Aphanomyces laevis należy do grupy gatunkow
naj częściej spotykanych na lkrze, o sobnikach młodo-
cianych, jak i dorosĘch różnych gatunkow ryb, po-
wodując nleraz duze straty na Tajwanie wśród popu-
lacji łososi (5) lub ryb jesiotrowatych w Rosji (32).
Atakuje dość często ikrę gatunków ryb wod polskich.

DoĘc4l to także wszystkich koregonidów (lI,13) oraz
łososiowatych (10, 12). Niewątpliwie do gatunkow
grzybow występujących najczęściej na rybach i powo
dujących największe straty, zarówno wśrod ryb łoso-
siowatych (33), jak i innych gatuŃow, należąSapro-
legnia ferax i Saprolegnia parasitica (33,36), Przy-
kładem może być masowe śnięcie pstrągów w Niem-
częch powodowanę przez Saprolegnia ferax (21) lub
łososia Pacyfiku w Japonii, którego przyczynąbył
S apro l e gnia p ar a s iti ca (24).

Ikra koregonidów jest szczególnie narażona na in-
fekcje grzybtcze ze względu na specyficzną biologię
rozrodu. okres tarła siei w zależności od warunków
klimatycznych trwa w Polsce od połowy listopada do
połowy grudnia i odbyłva się w litoralu lub sublitoralu
na głębokościach od 2 do 10 m na podłożu piaszczys-
tym lub żwirowato-kamienisĘm (37). Wylęg w wa-
runkach klimatycznych Polski następuje dopiero
w końcu marca lub w pierwszej połowi ekwtetnia. Za-
tem zapłodniona ikra prz ez całązimę spoczyvva na dnie
zbiornika w miejscu tarła. Temperatura wody w tym
okresie w zbiornikach zamies zkĘch przez Corego-
nus lavaretus waha się w granicach2-4"C. Jak wyka-
zaĘ licznebadania, taka temperatura wody sprzyjaroz-
woj ow i gr zyb ów p as o zytni c zy ch ryb, a zwłaszcza ga-
tunków z r o dzaju A c h ly a i S ap ro l e gn i a (3 3). Toteż nic
dziwne go, ze nawet w niektórych j ezior ach alpej skich
przeszło 90% 1kry koregonidów ginie (3), a w warun-
kach j ezior mazurskich aż 99Yo (48). Niem aĘ, a może
główny udztŃw tym majągrzyby zoosporowe.

Przeprowadzone badania gr zyb ow wo dnych rozwi -
jających się na ikrze siei z jeziora Gołdopiwo na Ma-
zur ach wykazaĘ podatno ś ó j ej na grzyby, ktore znane
są jako pasożyty ryb, Na ikrze tej siei, która słuzy do
zaryb iania ni ektó rych j ezior S uwal s zczy zny, r o zw 7j a-
ło się 12 gatunków grzybów pasozytniczych, szcze-
gólnie takich gatunkow, j ak: Achlya debalyana,Apha-
nomyces laevis, Saprolegnia ferax, a przede wszyst-
kim S a p ro l e gni a p a r as i t i c a, l<tór e ni eraz powoduj ą ma-
sowe obumieranie ikry lub narybku.

W porównanhl z formą generosus z kilku jezior
Suwalszczyzny ikła siei z jeziora Gołdopiwo jest bar-
dziej podatna na infekcje grzybicze, o czym świadczy
obecność 24 gafutków grzybów, Ponadto na badanej
ikrze obserwowano rozwój 9 gafunków grzybów nie
spotykanych doĘchczas na ikrze formy generosus z 1e-
zior Suwalszczyzny. Takie gatunki, jak: Aphanomy-
ces frigidophilus, Saprolegnia salmonis t Pythium pe-
ryginosum okazaĘ się nowymi dla wod Polski.
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JAVADI S., KOOISTRA H. S., MoL J. A., BOER P.,
BOER W.H., RIJNBERK A.: Stężenie aldostero-
nu i aktywność reniny w plazmie zdrowych psów
i psów z hiperadrenokortycyzmem. (Plasma aldo-
sterone concentrations and plasma renin activity
in healthy dogs and dogs with hyperadrenocorti-
cism). Vet. Rec. I53,52I-525,2002 (I7)

U psów z hiperadrenokorlycyzmem zależnym od przysadki (PDH) poziom
aldosteronu w plazmie wlnosił 75+9 pmol/l i był statystycznie znamiennie niższy
aniżeli u 12 zdrowych psów, u których wynosił 118+14 pmol/l U 5 psów z hi-
peradrenokoĘcyzmem spowodo,wanym przez nowotwór nadnerczy poziolrr aldo-
steronu był w plazmie statystyczn je istotnie wyższy Wynosił on 205+109 pmol/l
Średnia aktywność reniny wynosiła u psów z PDH 303+48 lmo1/l/sek, a u psów
z nowotworem kory nadnerczy 14l+63 fmol/l/sek, podczas gdy u zdrowych
psów 201+25 fmol/l/sek. Po 3-4 godz. po dożylnej iniekcji deksametazonu
w dawce 0,1 mg/kg poziom aldosteronu znamiennie obniżył się o około 60%

warlości u psów zdrowych, nie zmienił się u psów z PDH i nowotworem kory nad-

nerczy U psów z PDH aktywnośó reniny wzrosła po iniekcji deksametazonu 
.

ASCHFALK A., HUNDERTMARK K. J., BEN-
DIKSEN H.R., ARNEMO J.M., DENZIN N.: Ba-
danie serologiczne na obecność przeciwciał dla
drobnoustrojów zrodzaju Salmonella u łosi (Alces
alces) wolno żyjących w Norwegii. (Serosurvey for
antibodies against Salmonella species in free-ran-
ging moose (Alces alces) from Norway). Berl. Mtinch.
Tierfuztl. Wschr. 116, 4I7 -420, 2003 (9 l I0)

Opracowano test pośredni ELISA do wykrywania przeciwciał dla salmonelli
w surowicach wolno żyjących łosi w Norwegii Jako antygen stosowano miesza-
ninę Jipopolisacharydów (LPS) Salmonella Typhimurium (antygen somatyczny
0: l, 4, 5, 12) i S. choleraesrils (antygen somatyczny 0: 6, I W okresie 1993-
-2000 r przebadano surowice pochodzące od 303 zdrowych łosi. Przeciwciała
dla salmonelli występowały w surowicach 6 (1,98Yo) zwierząt Ten maĘ odsetek
zwterząt seropozytywnych może być następstwem współdziałania kilku czynni-
ków, a mianowicie: dość ścisłej izolacji geograficznej Norwegii, zimnego kli-
matu, rygorystycznych przepisów impońu zwierząt i produktów spożyłvczyclr
zwierzęcego pochodzenia, dobrej kontroli sanitamej, drobnotowarowej struktu-

ry hodowli zwierząt i nlskiego stopnia jej industrializacji 
G.


