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STAN OBECNY

KLATKA HODOWLANA -NOWA  
FUNKCJONALNOŒÆ I PROSTOTA 
ROZWI¥ZANIA

Rybo³ówstwo, to znacz¹ca ga³¹Ÿ gospodarki 

œwiatowej. Gwarantuje ona pozyskiwanie ryb 

i innych organizmów wodnych dla celów 

spo¿ywczych. W dobie du¿ego zapotrzebowania 

na tego typu produkty, coraz czêœciej prowadzi siê 

hodowle m.in. ryb, ma³¿y i skorupiaków. Do tych 

celów stosuje siê specjalne klatki hodowlane. 

Obecnie znane i wykorzystywane s¹ ju¿ ró¿nego 

rodzaju bambusowe oraz metalowe klatki do 

hodowli ryb, zaopatrzone w siatki hamuj¹ce rozwój 

zanieczyszczeñ biologicznych, patogenów 

i paso¿ytów, a tak¿e usprawniaj¹ce przep³yw 

i cyrkulacjê wody oraz pomagaj¹cych utrzymaæ 

wy¿szy poziom natlenienia. Klatki zaopatrzone s¹ 

w p³ywaki utrzymuj¹ce je na odpowiedniej 

g³êbokoœci i silniki pozwalaj¹ce na manipulacje 

po³o¿eniem klatki, zaœ zawory w niewielkich 

elipsoidalnych zbiornikach hodowlanych s³u¿¹ do 

regulacji ciœnienia i poziomu wody w takim 

zbiorniku. Stosowanie klatek/zbiorników 

hodowlanych jest konieczne do prowadzenia takich 

hodowli w celach naukowych i komercyjnych.

istot¹ naszego rozwi¹zania jest klatka do 

prowadzenia monitoringu stanu zdrowia zwierz¹t 

i prowadzenia doœwiadczeñ, zw³aszcza na rybach 

w mezokosmach. klatka, sk³ada siê z dwóch ram 

po³¹czonych ze sob¹ wspornikami tak, ¿e tworz¹ 

szkielet, na którym rozpiêta jest 

siatka o oczku dostosowanym 

do wielkoœci przetrzymywanych 

w niej zwierz¹t. od góry klatka 

ma otwór zaopatrzony w rêkaw. 

klatka wyposa¿ona jest równie¿ 

w karmnik oraz uk³ad regulacji 

z a n u r z e n i a ,  s t a n o w i ¹ c y  

j e d n o c z e œ n i e  u k ³ a d  

stabilizuj¹co-kotwicz¹cy. klatkê 

do  p rowadzen ia  badañ ,  

zw ³aszcza na rybach w 

mezokosmach, wed³ug wzoru 

u¿ytkowego ukazano na rysunku, na którym  klatka 

przedstawiona jest w widoku perspektywicznym.

rybo³ówstwo – hodowle ryb, miêczaków, 

skorupiaków i innych organizmów wodnych

hodow l a  g r up y  wodnych  zw i e r z ¹ t  

doœwiadczalnych dla celów badawczych 

w analizowanym œrodowisku,

analizy toksykologiczne ekosystemów 

wodnych z u¿yciem metod molekularnych 

prowadzonych na rybach i innych wiêkszych 

zwierzêtach wodnych.
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ZALETY ROZWI¥ZANIA

stabilna, lekka konstrukcja zaopatrzona w uk³ad 

regulacji zanurzenia, umo¿liwiaj¹cy ³atw¹ 

manipulacjê po³o¿eniem klatki w toni zbiornika, 

swobodny dostêp do wnêtrza klatki, u³atwiaj¹cy 

od³ów i dokarmianie zwierz¹t w trakcie 

eksperymentu,

³atwy monta¿/demonta¿ klatki, co u³atwia jej 

transport do punktów badawczych,

prosta konserwacja elementów konstrukcyjnych.

Klatka do prowadzenia monitoringu stanu zdrowia zwierz¹t i 
eksperymentów, zw³aszcza na rybach w mezokosmach
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