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Zasady odbioru materia³u zarybieniowego do zarybiania

polskich obszarów morskich w 2017 roku

Opublikowane zasady odbioru materia³u zarybienio-

wego do zarybiania polskich obszarów morskich w 2012 r.

(Bartel 2012) z powodu wprowadzonych zmian w 2016 r.

musia³y ulec zmianom.

Od wielu lat prowadzone s¹ zarybiania materia³em

zarybieniowym wychowanym w obiektach hodowlanych.

W zwi¹zku z ograniczonymi mo¿liwoœciami odbywania tar³a

naturalnego, w wyniku niekorzystnych zmian w œrodowisku

i zmniejszeniu b¹dŸ zniszczeniu mo¿liwoœci tar³a natural-

nego oraz nadmiernej presji eksploatacyjnej rybactwa

rekreacyjnego i komercyjnego, konieczne s¹ dzia³ania

rekompensacyjne. Koniecznoœæ uzupe³niania niedosta-

tecznego tar³a naturalnego podnoszono doœæ wczeœnie.

Od wielu lat prowadzi siê zarybiania wieloma gatun-

kami. Pierwsze g³osy o niedostatecznym tarle naturalnym

troci w Polsce pojawi³y siê pod koniec XIX w. Pierwsze zary-

bianie ³ososiem i troci¹ przeprowadzono odpowiednio

w latach 1879 i 1880 (Ko³der 1958). Zarybianie Odry i jej

dop³ywów oraz rzek pomorskich rozpoczêto wczeœniej, ju¿

od 1875 r. (Przyby³ 1976 za Alm 1928, Moskwa 2009).

Pocz¹tkowo w zarybieniach dominowa³y wylêg i narybek.

Obecnie preferuje siê smolty i narybek letni b¹dŸ wylêg. Nie

zarybia siê narybkiem jesiennym i presmoltami.

Od 2000 r. corocznie przeznaczane œrodki finansowe na

zarybianie polskich obszarów morskich waha³y siê od

2700000 do 5730000 z³, które w 80-91% przeznaczane by³y

na materia³ zarybieniowy i zakup znaczków do znakowania

smoltów, 6-7% na us³ugi, w tym odbiór materia³u zarybienio-

wego i jego transport, znakowanie smoltów, zbieranie infor-

macji o z³owionych znakowanych rybach, 3-4% na badania

genetyczne oraz 5-6% na koszty poœrednie.

Corocznie z przyznanych œrodków finansowych na

materia³ zarybieniowy troci przeznacza siê od 48 do 62%,

w tym na smolty troci oko³o 50%, na materia³ zarybieniowy

³ososia od 25 do 30%. Pozosta³e œrodki finansowe przezna-

czane s¹ na wykupienie materia³u zarybieniowego certy,

jesiotra ostronosego i siei wêdrownej. Materia³ zarybie-

niowy wypuszczany jest do dop³ywów górnej i dolnej Wis³y,

do dop³ywów œrodkowej Odry oraz do rzek pomorskich.

Przy zarybianiu przestrzegana jest zasada ochrony gene-

tycznej populacji. Wychowane ryby musz¹ byæ wypusz-

czone do rzeki, w której z³owiono tarlaki i pozyskano ikrê do

chowu materia³u zarybieniowego.

Opublikowane w 2012 r. zasady odbioru materia³u

zarybieniowego (Bartel 2012) uleg³y zmianom z powodu

wprowadzonych modyfikacji m.in. w wielkoœciach smoltów

³ososia i troci, likwidacji 4 klas d³ugoœci. Opublikowane

w 2004 r. (Bartel 2004) i w 2012 r. (Bartel 2012) zasady

odbioru materia³u zarybieniowego by³y podstaw¹ do wpro-

wadzania aktualizacji.

1. Zasady odbioru materia³u
zarybieniowego

Zasady odbioru materia³u zarybieniowego na potrzeby

zarybiania polskich obszarów morskich reguluj¹ sprawy

formalne:

a) Warunki i kryteria odbioru poszczególnych gatunków

materia³u zarybieniowego corocznie ustala Minister

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej na wniosek

Zespo³u ds. Zarybiania.

b) Corocznie przewodnicz¹cy Zespo³u przygotowuje plan

zarybiania, który jest opiniowany przez Zespó³ ds. Zary-

biania.

c) Podstaw¹ do odbioru materia³u zarybieniowego od

hodowcy/sprzedawcy i przeprowadzenia zarybienia jest

plan zarybiania.

d) Plan zarybiania jest podstaw¹ do negocjacji miêdzy

hodowc¹ a realizatorem zarybiania – Instytutem Rybac-

twa Œródl¹dowego co do okreœlenia liczby zakupionych

ryb oraz cen.

e) Smolty ³ososia i troci odbierane s¹ w jednej klasie d³ugoœci

ca³kowitej (od koñca pyska do koñca najd³u¿szych promie-

ni w p³etwie ogonowej), indywidualne d³ugoœci smoltów

³ososia mieszcz¹ siê w granicach od 12,5 do 28,0 cm,

a indywidualne d³ugoœci smoltów troci w granicach od 14,5

do 28,0 cm.

f) Oferowanie przez hodowcê wiêkszej liczby materia³u

zarybieniowego ni¿ wielkoœci podane w planie zarybia-

nia musz¹ byæ uzgodnione z realizatorem zarybiania –

Instytutem Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie, repre-

zentowanym przez dr. Tomasza Czerwiñskiego, tel.

571 293 848, e-mail: t.czerwinski@infish.com.pl, który

zdecyduje o warunkach zakupu.

g) Upowa¿nione przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

osoby, zwane wykonawcami zarybiania, ustalaj¹

z hodowc¹ termin odbioru materia³u zarybieniowego
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i miejsce wypuszczenia ryb. Informacje te s¹ konsulto-

wane z przewodnicz¹cym Zespo³u, Ryszardem Bartlem,

tel. 605 250 597, e-mail: ryszard.bartel@wp.pl oraz p.

Janin¹ Kardel¹, tel. 605 275 524, e-mail: janinakarde-

la@wp.pl.

h) Informacje o zarybieniu przekazywane s¹ e-mailem do

OIRM, Urzêdu Marsza³kowskiego, RZGW, Pañstwowej

Stra¿y Rybackiej, rybackiego u¿ytkownika wody, Depar-

tamentu Rybo³ówstwa Ministerstwa Gospodarki Mor-

skiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, s³u¿b weterynaryjnych.

i) W przesy³anych zawiadomieniach zawarte s¹ informacje:

– nazwa gospodarstwa, z którego bêd¹ odbierane

ryby,

– dzieñ i godzina odbioru ryb (pomiary ryb powinny

byæ zrobione przed przyjazdem samochodu trans-

portuj¹cego),

– przypuszczalna godzina za³adunku ryb,

– miejsce wypuszczenia ryb,

– przypuszczalna godzina dojazdu do miejsca

wypuszczenia ryb,

– œrodek transportu, do kogo nale¿y,

– imiê i nazwisko oraz nr telefonu wykonawcy zarybie-

nia,

– hodowca/sprzedawca zobowi¹zany jest do posia-

dania wa¿nego w dniu odbioru/za³adunku ryb doku-

mentu stwierdzaj¹cego, ¿e ryby nie wykazuj¹ kli-

nicznych objawów chorobowych.

j) Sprzedaj¹cy zobowi¹zany jest do odsortowania ryb

poni¿ej minimalnej d³ugoœci ca³kowitej 14,5 cm dla smol-

tów troci i 12,5 cm dla smoltów ³ososia oraz odsortowa-

nia smoltów obu gatunków powy¿ej d³ugoœci 28,0 cm.

Je¿eli w dniu odbioru smoltów, ryby o d³ugoœci poni¿ej

minimalnego i powy¿ej maksymalnego rozmiaru bêd¹

znajdowa³y siê w odbieranej partii ryb, Zespó³ ds. Zary-

biania nie bêdzie za nie p³aci³.

k) Ryby przeznaczone do sprzeda¿y musz¹ byæ odpite, nie

karmione przez 2 dni przed umówion¹ dat¹ odbioru,

l) Znaczny udzia³ ryb ma³ych poni¿ej wymiaru 14,5 cm

(troæ) i 12,5 cm (³osoœ) oraz ryby z juwenilnymi plamami,

bez oznak srebrzenia mo¿e byæ podstaw¹ do wstrzyma-

nia odbioru smoltów.

m) Hodowca/sprzedawca organizuje specjalistyczny samo-

chód do przewozu ryb bior¹c pod uwagê wielkoœæ ³adun-

ku (masa ryb), lokalne warunki dojazdu do miejsca odbio-

ru i wypuszczenia ryb oraz warunki atmosferyczne.

n) Je¿eli w dniu odbioru smoltów jakoœæ deklarowanego do

sprzeda¿y materia³u zarybieniowego nie odpowiada

podpisanej umowie b¹dŸ wytycznym ustalonym przez

przewodnicz¹cego Zespo³u (np. ryby nie s¹ odpite, nie-

dostatecznie wysrebrzone, wœród smoltów troci znajduj¹

siê ryby innego gatunku, np. smolty ³ososia czy pstr¹gi

têczowe) realizator zarybiania mo¿e nie odebraæ takiego

materia³u zarybieniowego. Hodowca mo¿e z³o¿yæ

pisemn¹ deklaracjê, ¿e prosi o odebranie ryb poni¿ej

b¹dŸ powy¿ej wymiaru i zgadza siê, ¿e nie otrzyma za

nie zap³aty. Je¿eli ryb nie odebrano, ewentualny nowy

termin odbioru mo¿e byæ ustalony po wyeliminowaniu

powy¿szych nieprawid³owoœci.

o) Je¿eli hodowca chce oddaæ wiêksz¹ liczbê smoltów ni¿

przewidziana w planie zarybieniowym (je¿eli istniej¹

dodatkowe œrodki finansowe), musi uzgodniæ z Instytu-

tem Rybactwa Œródl¹dowego administracyjne warunki

rozwi¹zania tego problemu, np. aneks.

p) W przypadku zarybiania wylêgiem wykonawca zarybia-

nia ustala z hodowc¹/sprzedawc¹ termin odbioru ryb

uwzglêdniaj¹c stopieñ resorpcji woreczka ¿ó³tkowego,

który nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 2/3 wielkoœci. W przy-

padku zarybiania narybkiem letnim, termin odbioru ryb

i miejsce zarybiania wykonawca zarybiania ustala

z przewodnicz¹cym Zespo³u i u¿ytkownikiem rybackim

wody.

r) Integraln¹ czêœci¹ protoko³u odbioru smoltów s¹

za³¹czniki:

– wykaz pomiarów d³ugoœci ca³kowitych smoltów,

pobranych 3 prób (tab. 1),

– zestawienie d³ugoœci ca³kowitych smoltów z 3 prób

(tab. 2) oraz okreœlenie udzia³u procentowego ryb

o d³ugoœciach odpowiadaj¹cych d³ugoœci smoltów

troci 14,5-28,0 cm i ³ososia 12,5-28 cm oraz procen-

tu ryb poni¿ej minimalnej i powy¿ej maksymalnej

d³ugoœci.

2. Czynnoœci przed odbiorem ryb

2.1. Sprzêt pomocniczy posiadany przez
hodowcê:

– waga elektroniczna b¹dŸ dziesiêtna (dok³adnoœæ

0,1 kg), odwa¿niki (wa¿na legalizacja),

– waga z dok³adnoœci¹ do 10 g,

– linijka lub korytko do pomiaru d³ugoœci ca³kowitej

ryb,

– œrodek do usypiania ryb (ewentualnie),

– sitko lub ma³y kasarek,

– pojemnik do przetrzymywania smoltów do pomia-

rów, trzy du¿e pojemniki do przetrzymywania

oddzielnie pomierzonych ryb o wymiarach zgod-

nych z norm¹ 12,5-28,0 cm ³ososie i 14,5-28,0 cm

trocie, w pozosta³ych dwóch pojemnikach nale¿y

trzymaæ oddzielnie ryby poni¿ej d³ugoœci 12,5 cm

³ososie lub 14,5 cm trocie oraz w trzecim pojemniku

ryby powy¿ej górnego wymiaru 28,0 cm,

– 2 wiadra 10 l i kubek o pojemnoœci 0,5 l,

– kasarki.
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2.2. Przed odbiorem ryb nale¿y sprawdziæ:

a) wa¿noœæ dokumentu stwierdzaj¹cego, ¿e ryby nie wyka-

zuj¹ klinicznych objawów chorób,

b) temperaturê wody w zbiorniku, w którym przebywaj¹

ryby przeznaczone do odbioru, temperatura wody nie

mo¿e przekraczaæ 15�C,

c) stopieñ odpicia ryb – w tym celu u 10-15 ryb nale¿y naci-

sn¹æ pow³oki brzuszne aby sprawdziæ, czy przewody

pokarmowe s¹ wolne od treœci pokarmowej,

d) ryby przeznaczone do sprzeda¿y musz¹ byæ trzymane

w stawie bez osadu, którego obecnoœæ w czasie

od³awiania zanieczyszcza wodê odbijaj¹c siê na jakoœci

ryb przeznaczonych do transportu. Ustaliæ przydatnoœæ

ryb do zarybienia zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi

i ewentualnymi dodatkowymi kryteriami wprowadzonymi

w danym roku,

e) wykonaæ pomiary d³ugoœci 3 reprezentatywnych prób

ryb pobranych z trzech ró¿nych miejsc stawu/zbiornika.

W ka¿dej próbie powinno byæ minimum 100 ryb. Je¿eli

w próbie jest wiêcej ni¿ 100 ryb, wszystkie ryby musz¹

byæ zmierzone, nie mo¿na wypuœciæ tych dodatkowych

(ponad 100 ryb),

f) w trakcie pomiarów d³ugoœci ryb nale¿y okreœliæ stopieñ

wysrebrzenia oraz sprawdziæ obciêcie p³etwy t³uszczo-

wej i uszkodzenia innych p³etw. Te informacje nale¿y

zaznaczyæ na za³¹czniku do protoko³u odbioru smoltów

(tab. 1).

2.3. Wa¿enie ryb

Ryby musz¹ byæ wa¿one w wodzie. Niedopuszczalne

jest wa¿enie ryb „na sucho”. Ka¿dorazowo przed wa¿eniem

kolejnej partii ryb, naczynie z wod¹ musi byæ wytarowane.

3. Odbiór ryb

3.1. Pobranie reprezentatywnych prób

Pobranie reprezentatywnych prób ryb z basenu ma

na celu ustalenie struktury (procent) poszczególnych sorty-

mentów w ca³ej obsadzie. Z wieloletniej praktyki wiadomo,

¿e ze wzglêdów technicznych i organizacyjnych przygoto-

wany materia³ zarybieniowy nie jest posortowany. Pra-

wid³owo pobrana próba pozwala ustaliæ sk³ad sortymentów

d³ugoœciowych.

Smolty

3.2. Metoda pobrania prób ryb

a) Z ka¿dej przygotowanej do odbioru partii ryb przetrzymy-

wanych w basenie, stawie lub p³uczce nale¿y pobraæ 3

próby ryb. Kasarek u¿yty do pobierania prób powinien

pomieœciæ oko³o 100-150 ryb. Ca³a próba ryb pobrana

kasarkiem powinna byæ zmierzona. W przypadku odbie-

rania ryb ze stawu lub wiêkszego zbiornika dla u³atwie-

nia pobrania prób nale¿y zagêœciæ ryby za pomoc¹

w³oczka. Z tak zgromadzonych ryb nale¿y pobraæ 3 pró-

by kasarkiem. Poniewa¿ ryby zagêszczone nie

rozk³adaj¹ siê równomiernie, próby nale¿y pobraæ z gór-

nej i dolnej partii zgromadzonych ryb. Ka¿dorazowo

nale¿y pobraæ oko³o 100-150 ryb. Z³owione ryby

w kasarku powinny byæ zmierzone wszystkie, nawet jeœli

liczba z³owionych ryb przekracza 100 osobników. Wiel-

koœæ oczka w kasarku nie powinna byæ zbyt du¿a, aby

ryby nie mog³y przez nie przejœæ.

b) Ryby do pomiarów mog¹ byæ usypiane.

c) D³ugoœæ ca³kowita ryb, od koñca pyska do najd³u¿szych

promieni z³o¿onej p³etwy ogonowej mierzona

z dok³adnoœci¹ do 0,5 cm (tab.1).

d) W trakcie pomiarów notuje siê ewentualne wady budowy

cia³a, wystêpuj¹ce uszkodzenia p³etw i stopieñ wysre-

brzenia oraz obciêcie p³etwy t³uszczowej.

e) Przeprowadzone pomiary d³ugoœci ryb 3 prób zapisane

na kartkach pomiaru s¹ sumowane i przedstawione jako

zbiorcze zestawienie liczby ryb i udzia³u procentowego

smoltów w odpowiednich d³ugoœciach, smolty troci

14,5-28,0 cm, smolty ³ososia 12,5-28,0 cm, ryby

o d³ugoœci poni¿ej 14,5 cm (troæ) i 12,5 cm (³osoœ) oraz

ryby powy¿ej d³ugoœci 28,0 dla obu gatunków (tab. 2).

f) Ryby z 3 prób s¹ wa¿one oddzielnie – smolty wymiarowe,

ryby poni¿ej wymiaru i powy¿ej d³ugoœci 28,0 cm dla

okreœlenia ich udzia³u procentowego. Na zbiorczym

arkuszu pomiarowym podana jest ³¹czna masa 3 prób

z rozdzieleniem udzia³u procentowego smoltów, udzia³u

procentowego ryb poni¿ej i powy¿ej wymiarów. Jest ona

dzielona przez liczbê zmierzonych ryb w 3 próbach

(³¹cznie z rybami o d³ugoœciach poni¿ej i powy¿ej wymia-

rów). Œredni¹ masê (ciê¿ar) smolta, który jest podstaw¹

do obliczania liczby smoltów w odbieranej partii ryb, uzy-

skujemy z podzielenia masy zwa¿onych w 3 próbach

przez liczbê zmierzonych smoltów. Pomiary i masy zna-

kowanych smoltów nie mog¹ byæ wykorzystane do obli-

czenia œredniej masy smoltów. Otrzymana ³¹czna liczba

ryb w odebranej partii jest dzielona na klasy wielkoœci

smoltów o d³ugoœciach 12,5-28,0 cm (³osoœ) i 14,5-28,0

cm (troæ) i ryb o d³ugoœciach poni¿ej minimalnej d³ugoœci

(12,5 ³osoœ, 14,5 cm troæ) oraz powy¿ej 28,0 cm wg

uprzednio wyliczonego na arkuszu zbiorczym udzia³u

procentowego w klasach d³ugoœci.

g) Przeprowadzone pomiary s¹ wpisywane do protoko³ów

pomiarowych z zaznaczeniem gatunku i wieku mierzo-

nych ryb oraz daty i gospodarstwa, w którym ryby s¹

odbierane.

Integraln¹ czêœci¹ protoko³u zarybieniowego jest

za³¹cznik do protoko³u zarybienia – zbiorcze zestawienie wg

klas d³ugoœci na podstawie 3 prób pomiarów (tab. 2). Obli-

czone dane s¹ wpisywane do protoko³u odbioru ryb (tab. 3).
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Przyk³ad

W 3 próbach zmierzono 330 troci o ³¹cznej masie 18 kg,

wœród nich by³o 20 troci o d³ugoœciach poni¿ej 14,5 cm

o ³¹cznej masie 400 g, œrednia masa 20 g oraz 5 troci

i d³ugoœciach powy¿ej 28 cm o ³¹cznej masie 500 g, œrednia

masa 100 g.

Ryb, które nie mieœci³y siê w klasie smoltów 14,5-28,0

cm by³o 25 o ³¹cznej masie 900 g, co stanowi³o 5% masy

ogólnej 330 troci. Ryby te nie s¹ smoltami i za nie Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego nie bêdzie p³aci³.

Pozosta³e 305 troci mieszcz¹cych siê w klasie d³ugoœci

14,5-28,0 cm o ³acznej masie 17,1 kg, stanowi¹ce 95%

masy próby nale¿y podzieliæ przez 305 (330 troci w próbie –

25 ryb o d³ugoœciach poni¿ej 14,5 cm i powy¿ej 28 cm),

otrzymamy œredni¹ masê smolta 56,1 g.

Do obliczenia liczby smoltów w odbieranej partii ryb np.

o masie 600 kg, nale¿y 600 kg pomno¿yæ przez 0,95 (95%)

i otrzymamy 570 kg smoltów. Tê masê smoltów nale¿y

podzieliæ przez œredni¹ masê smolta 56,1 g i otrzymamy

liczbê 10160 smoltów troci w odbieranej partii ryb. Za te

smolty Instytut Rybactwa Œródl¹dowego zap³aci hodowcy.

Narybek jednoroczny 1+. Ryby jednoroczne po prze-

zimowaniu wiosn¹, niewykazuj¹ce cech smolta.

Próby kontrolne

Do pomiaru d³ugoœci ryb – pobraæ próbê kontroln¹

oko³o 50 ryb i zmierzyæ ich d³ugoœæ ca³kowit¹ z dok³adno-

œci¹ 0,5 cm i wpisaæ do zestawienia pomiaru wylêgu,

narybku letniego, narybku jednorocznego 1+ (tab. 4).

Okreœlenie œredniej masy – pobraæ 3 próby po oko³o

200 szt. ryb, policzyæ i zwa¿yæ. Sumê mas 3 prób ryb

podzieliæ przez liczbê ryb w 3 próbach i otrzymamy œredni¹

masê, która jest podstaw¹ do obliczenia liczby narybku

odbieranego od hodowcy. Dla otrzymania liczby odbiera-

nych ryb masê odbieranych ryb podzieliæ przez œredni¹

masê narybku. Zestawienia pomiaru d³ugoœci i masy ryb s¹

integraln¹ czêœci¹ protoko³u zarybieniowego (tab. 3).

Narybek letni 0+. Ryby podchowane z wylêgu do

masy 0,4 g.

Próby kontrolne

– pomierzyæ d³ugoœæ 50 osobników z dok³adnoœci¹ do

0,1 cm,

– pobraæ 3 próby po oko³o 200 ryb,

– zwa¿yæ ³¹cznie ryby z 3 prób i obliczyæ œredni¹

masê, która pos³u¿y do obliczenia liczby odbierane-

go narybku. Wpisywane liczby odbieranego mate-

ria³u zarybieniowego zaokr¹gliæ do pe³nych dzie-

si¹tek.

Integraln¹ czêœci¹ protoko³u zarybieniowego (tab. 3)

jest zestawienie pomiaru d³ugoœci i masy ryb (tab. 4).

Wylêg 0+

Próby kontrolne: okreœlenie œredniej masy 1 szt.

wylêgu.

– Odliczyæ 300 szt. wylêgu i po ods¹czeniu na sitku

zwa¿yæ na wadze elektronicznej. Obliczona œrednia

masa 1 szt. wylêgu mo¿e byæ podstaw¹ do oblicza-

nia liczby wylêgu w odbieranej partii wylêgu. Odbie-

rany wylêg powinien byæ wa¿ony po ods¹czeniu na

sitku, podobnie jak wa¿enie próby wylêgu. Wylêgu

nie mierzymy. Uzyskane wyniki pomiarów wpisaæ do

zestawienia pomiarów wylêgu / narybku letniego/

narybku jednorocznego 1+ (tab. 4) i do³¹czyæ do

protoko³u odbioru ryb (tab. 3).

4. Wa¿enie i za³adunek ryb

Przed przyjazdem samochodu transportuj¹cego ryby,

wszelkie prace zwi¹zane ze sprawdzeniem jakoœci ryb i ich

pomiary powinny byæ zakoñczone. Samochód do trans-

portu ryb przed ka¿dym za³adunkiem/transportem musi byæ

dezynfekowany. Transportuj¹cy sprawdza jakoœæ ryb do

transportu i stopieñ ich odpicia. Sprzedaj¹cy powinien

zapewniæ za³adunek ryb i warunki sprawnego nape³nienia

zbiorników transportowych wod¹ z ujêcia zasilaj¹cego

oœrodek hodowlany. Przed nape³nieniem baseny transpor-

towe nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ. Wszystkie baseny

nape³niamy wod¹ do oko³o 3/4 objêtoœci. Niedopuszczalne

jest korzystanie z wody z odp³ywu, w którym znajduj¹ siê

ryby. Smolty do transportu nie mog¹ byæ przetrzymywane

na trzeciej wodzie.

Sprzedaj¹cy zobowi¹zany jest zapewniæ mo¿liwoœæ

dojazdu samochodu jak najbli¿ej basenu z rybami.

Ryby musz¹ byæ wa¿one w wodzie. W czasie wa¿enia

w pojemniku z wod¹ mog¹ byæ jedynie ryby. Niedopusz-

czalna jest obecnoœæ patyków, kamieni itp.

Wykonawca powinien mieæ sta³¹ kontrolê wzrokow¹

wa¿enia ryb i ich za³adunku na samochód. W czasie wa¿e-

nia wykonawca zarybienia powinien znajdowaæ siê przy

wadze i stale kontrolowaæ prawid³owoœæ tarowania oraz

nasypywania ryb do pojemnika.

Woda z kasarka z rybami powinna œciekaæ poza pojem-

nik z rybami. W czasie wa¿enia (dosypywania ryb) kasarek

nie mo¿e siê opieraæ o pojemnik, w którym znajduj¹ siê

wa¿one (odbierane) ryby. Iloœæ jednorazowo wa¿onych ryb

powinna byæ w zasadzie sta³a (np. 15 kg). Wykonawca

notuje ka¿d¹ wagê i kieruje za³adunkiem wg w³asnego

planu i w konsultacji z kierowc¹. Zaleca siê sukcesywne

do³adowywanie wszystkich zbiorników transportowych, tak

¿eby transportowanym rybom zapewniæ podobne warunki.

Samochód musi posiadaæ rury/rêkawy umo¿liwiaj¹ce bez-

kolizyjne wypuszczenie ryb bezpoœrednio do wody. Niedo-

puszczalne jest wypuszczenie ryb na brzeg. Samochód

powinien byæ wyposa¿ony w pompê do ewentualnego
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wyrównania temperatur wody w basenach na samochodzie

z temperatur¹ wody w rzece. Ryby powinny byæ znakowane

2 dni przed zaplanowanym transportem.

Ryby znakowane musz¹ byæ przetrzymywane w osob-

nym ma³ym basenie, nigdy w sadzu wykonanym z tkaniny

sieciowej. Ryby znakowane nale¿y jedynie zwa¿yæ i ich

masê doliczyæ do ³¹cznej masy odbieranych ryb, a liczbê

poznakowanych smoltów doliczyæ do ³¹cznej liczby

wypuszczanych smoltów. Ryby znakowane nale¿y ³ado-

waæ na koñcu, rozdzielaj¹c je równomiernie do wszystkich

basenów transportowych.

Wykonawca ustala wielkoœæ ³adunku z kierowc¹,

bior¹c pod uwagê praktyczne mo¿liwoœci transportowe

danego samochodu (pojemnoœæ basenów, ciœnienie robo-

cze i ciœnienie maksymalne tlenu) oraz warunki atmosfe-

ryczne. Na przyk³ad w czasie spadku ciœnienia atmosfe-

rycznego ³adunek powinien byæ mniejszy.

Sprzedaj¹cy/hodowca sporz¹dza wg danych wyko-

nawcy, kwit „magazyn wyda“ (WZ), zawieraj¹cy dane

dotycz¹ce ³¹cznej masy (kg) i liczby (szt.) transportowanych

ryb wraz z rozbiciem na poszczególne sortymenty (smolty

troci 14,5-28cm, smolty ³ososia 12,5-28 cm, ryby poni¿ej

wymiaru minimalnego i powy¿ej maksymalnego) i wieku

smoltów. Orygina³ dokumentu otrzymuje wykonawca.

Liczby odebranych ryb nale¿y zaokr¹gliæ do pe³nych

dziesi¹tek, np. 11-15 zaokr¹gliæ do 10, a miêdzy 16-20

zaokr¹gliæ do 20.

W trakcie za³adunku wykonawca kontroluje zachowa-

nie siê ryb w basenach. Po za³adunku wszystkie baseny

powinny byæ przep³ukane œwie¿¹ wod¹, tak¹ sam¹, jaka

by³a u¿yta w trakcie ³adowania ryb. P³ukanie ma na celu

usuniêcie z powierzchni wody w zbiornikach transporto-

wych piany, œluzu i innych zanieczyszczeñ, które mog³y siê

dostaæ do zbiorników w czasie za³adunku ryb. Czas p³uka-

nia powinien byæ zbli¿ony do czasu nape³niania wszystkich

zbiorników transportowych, w celu ca³kowitej wymiany

wody w basenach. Po tym zabiegu samochód powinien

niezw³ocznie wyruszyæ do miejsca zarybienia.

5. Przewóz

Wykonawca powinien konwojowaæ transportowan¹

rybê, sprawdzaj¹c co oko³o 1-2 godz. zachowanie siê ryb

i prawid³owoœæ systemu natleniaj¹cego wodê w zbiornikach

transportowych.

6. Zarybianie

Wykonawca zobowi¹zany jest:

a) uzgodniæ z przewodnicz¹cym Zespo³u lub upowa¿nion¹

osob¹ miejsce zarybienia;

b) uzgodniæ miejsce i termin zarybienia z prawnym rybac-

kim u¿ytkownikiem zarybianej wody;

c) dopilnowaæ, ¿eby specjalistyczny samochód do trans-

portu ryb by³ dodatkowo wyposa¿ony w pompê umo¿li-

wiaj¹c¹ w miejscu zarybienia wyrównanie temperatury

wody, w celu unikniêcia szoku termicznego wypuszcza-

nych ryb;
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d) zorganizowaæ sprawny i prawid³owy przebieg za³adun-

ku, transportu, roz³adunku i zarybienia;

f) wykonawca zarybienia wype³nia czytelnie protokó³

odbioru ryb (tab. 3 ³ososiowate i tab. 7 inne gatunki)

i protokó³ zarybienia (tab. 4) wraz z odpowiednimi

za³¹cznikami (tab. 5) i niezw³ocznie przesy³a do Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie ul. Oczapowskie-

go 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo.

7. Znakowanie ryb

– je¿eli jest planowane znakowanie ryb musi byæ

zakoñczone 1-2 dni przed transportem,

– znakuj¹cy posiadaj¹ w³asny sprzêt do znakowania,

– sprzêt do znakowania musi byæ zdezynfekowany,

– przy znakowaniu nale¿y zwróciæ uwagê, czy wœród

znakowanych smoltów nie wystêpuj¹ inne gatunki

np. wœród ³ososi – trocie,

– pomiary d³ugoœci ryb notowaæ z dok³adnoœci¹ do

0,5 cm,

– ryby nale¿y znakowaæ dok³adnie bez specjalnego

poœpiechu,

– w protokole ze znakowania nale¿y podaæ gatunek

i wiek ryb, miejsce znakowania i hodowcê, nazwiska

osób znakuj¹cych, datê znakowania oraz datê

i miejsce wypuszczenia ryb, rodzaj i kolor znaczka

oraz seriê numerów, zaznaczyæ uszkodzenia p³etw

oraz zaznaczyæ, czy by³a obciêta p³etwa t³uszczo-

wa. Wype³nione tabele nale¿y przes³aæ do Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.

8. Sieja

Wylêg

Odbierany wylêg siei z czêœciowo zresorbowanym

woreczkiem ¿ó³tkowym nale¿y liczyæ metod¹ „na mokro”.

Wylêg ze s³oja czy basenu nale¿y spuœciæ do naczynia o zna-

nej objêtoœci np. 10 l. Do obliczenia liczby wylêgu w naczyniu

nale¿y pobraæ próbê. W tym celu nale¿y zamieszaæ wodê

w naczyniu dla równomiernego zagêszczenia wylêgu

i pobraæ próbkê garnuszkiem lub szklank¹ o okreœlonej objê-

toœci, np. 0,25 l, a wylêg liczyæ na bia³ym talerzyku. Czynnoœæ

tê nale¿y powtórzyæ trzykrotnie. Pomiary wpisaæ do tab. 6.

Z otrzymanych 3 pomiarów obliczyæ œredni¹, która bêdzie

podstaw¹ do obliczenia liczby siei w naczyniu 10 l. W przy-

padku u¿ywania kilkakrotnie naczynia 10 l, operacjê liczenia

wylêgu ka¿dorazowo nale¿y powtórzyæ. Procedurê tê nale¿y

powtarzaæ do zakoñczenia odbioru wylêgu. Po zakoñczeniu

wype³niæ protokó³ odbioru ryb (tab. 7).

Narybek siei

– narybek letni siei 0+ – ryby o masie powy¿ej 0,4 g,
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– narybek jesienny siei 0+ – ryby w jesieni w pierw-

szym roku ¿ycia,

– narybek jednoroczny siei 1+ – ryby po przezimowa-

niu w drugim roku ¿ycia.

Odbiór materia³u zarybieniowego

Nale¿y zmierzyæ d³ugoœæ ca³kowit¹ z dok³adnoœci¹ do

0,1 cm 50 szt. narybku siei 0+, narybku jesiennego 0+ oraz

jednorocznego 1+ (tab. 6). W celu obliczenia liczby narybku

letniego siei z odbieranej partii narybku nale¿y pobraæ 3

losowe próby, ka¿da oko³o 200 ryb. Wszystkie ryby w pró-

bie musz¹ byæ policzone, nawet jeœli ich liczba przekracza

200 szt. Z 3 prób nale¿y obliczyæ œredni¹ masê, która bêdzie

podstaw¹ do obliczenia liczby ryb w odbieranej partii siei.

Zestawienie pomiarów ryb nale¿y do³¹czyæ do protoko³u

odbioru ryb (tab. 7).

9. Certa

– narybek letni certy 0+ – ryby w pierwszym roku ¿ycia

o masie powy¿ej 0,4 g,

– narybek jesienny 0+ – ryby w jesieni w pierwszym

roku ¿ycia,

– narybek jednoroczny 1+ – ryby po przezimowaniu

w drugim roku ¿ycia,

– narybek o d³. ca³kowitej powy¿ej 16 cm – ryby w dru-

gim b¹dŸ trzecim roku ¿ycia.

Zasady odbioru materia³u zarybieniowego certy s¹

takie same jak siei.
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�Problemy Prawa Rybackiego � Problemy Prawa Rybackiego �

Kwestionowanie opinii dotycz¹cej operatu rybackiego

Czy przepisy dotycz¹ce opiniowania operatów

rybackich, nieprzewiduj¹ce odwo³ania od negatywnej

opinii ani skargi do s¹du administracyjnego pozwa-

laj¹cej na jej podwa¿enie, s¹ zgodne z systemem

prawnym obowi¹zuj¹cym w Rzeczypospolitej Pol-

skiej?

Andrzej Skrzyd³o – Miêdzyrzecz

U podstaw postawionego mi pytania leg³o za³o¿enie, ¿e

opinia dotycz¹ca operatu rybackiego jest prawnie decyzj¹

administracyjn¹. Gdyby to za³o¿enie by³o trafne, to istotnie

brak mo¿liwoœci odwo³ania siê od opinii i tym samym brak

skargi do s¹du administracyjnego pozwalaj¹cej na jej pod-

wa¿enie trzeba by³oby oceniæ jako rozwi¹zanie naruszaj¹ce

polski porz¹dek prawny. Jednak¿e za³o¿enie to jest b³êdne,

poniewa¿ opinia dotycz¹ca operatu rybackiego nie jest

decyzj¹ administracyjn¹.

Aby tê kwestiê dok³adnie wyjaœniæ, nale¿y cofn¹æ siê

do dnia 1 lipca 1985 r., kiedy ustawa z 18 kwietnia 1985 r.

o rybactwie œródl¹dowym (tekst pierwotny DzU z 1985 r. nr

21, poz. 91, aktualny tekst jednolity DzU z 2015 r. poz. 652,

zwana dalej „ustaw¹ ryback¹”), wchodzi³a w ¿ycie, spojrzeæ

na przepisy wówczas obowi¹zuj¹ce i oceniæ zmiany, do

jakich w nastêpnych latach dosz³o.

Obowi¹zywa³a wtedy ustawa z 24 paŸdziernika 1974 r.

Prawo wodne (DzU nr 38, poz. 230 ze zm.), która wprowa-

dzaj¹c trójpodzia³ korzystania z wód na powszechne,

zwyk³e i szczególne, do korzystania szczególnego wyma-

gaj¹cego zgodnie z jej art. 53 ust. 2 pozwolenia wodno-

prawnego zaliczy³a w pkt 9 korzystanie z wód do celów

rybackich. Konsekwencj¹ regulacji zamieszczonej w Pra-

wie wodnym by³ art. 4 ustawy rybackiej, który w brzmieniu

pierwotnym za uprawnionego do rybactwa na wodach

p³yn¹cych uznawa³ tego, kto otrzyma³ pozwolenie wodno-

prawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybac-

kich. Nie by³o przeto najmniejszych nawet w¹tpliwoœci, ¿e

ustawodawca przyj¹³ wtedy w rybactwie instrumentarium

administracyjnoprawne: pozwolenie wodnoprawne na

szczególne korzystanie z wód do celów rybackich by³o

decyzj¹ administracyjn¹, od której przys³ugiwa³o

odwo³anie, a nastêpnie skarga do Naczelnego S¹du Admi-
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